


N é v :

Te l e p ü l é s :

C í m :

Te l e f o n :

E - m a i l :

M o b i l :

I r. s z á m :

Rendelje meg most az Ufit!
A júniusban előfizetők között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki!

A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: 

Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. • Tel./Fax: 1-266-6590 • Az újság megrendelhe-

tő az Ufi honlapján: www.ufi.hu, valamint normáldíjas SMS-ben, a 06-20-

520-7049-es számon is. Az újság előfizetési díja egy évre: 2400 Ft.



i n t r o . v e z é r

3

Tartalom
Az országgyűlési választások első fordulója előtt álltunk. A ma-

gunk szégyenlős módján, de mégiscsak letettük a garast.  Nem

egy konkrét alakulatot, a hatalom egyik potenciális váromá-

nyosát lökdöstük magunk előtt, hanem egy értékrendet igye-

keztünk jól-rosszul képviselni. Egy olyan szellemiséget, melyhez

történetesen a Fidesz állt a legközelebb. 

A választás végeredménye nem az lett, amit mi is szerettünk volna. Csalód-

tunk. Mert úgy érezzük, értékeink egy időre hátrébbsorolódnak. Hit, hagyo-

mány, barátság leértékelődött, a becsületes előrejutás helyett inkább a pozíció-

kért folyik a harc. Álljon meg a menet, ez a baloldal sajátja. Mi nem ilyenek va-

gyunk. Hinni szeretnénk, hogy nem ilyenek. Hiba lenne mindent és mindenkit

alázni, de az is, ha a véleményünket véka alá rejtenénk. Eddig sem tettük, s eb-

ből kisebb hír is lett pár hete. Ez pedig sokat elárul a mai magyar nyilvánosság

állapotáról. Amikor – ha mégoly szűk körben is – az a sztori, hogy egy jobbol-

dalhoz sorolt lap kritizálni meri saját politikai favoritját. Hogy a saját kiskertünk-

ben ekézve meg merjük fogalmazni például, hogy a fiatalokra nem azért van

szüksége a politikának mert fiatalok, hanem azért, mert esetleg értenek valami-

hez (ami nem feltétlenül az úgynevezett ifjúságpolitika), karakteres világképük

van, saját gondolataik. Ez nem a negyvenes generáció privilégiuma. S ha valaki

huszonévesen már szellemi negyvenes, akkor nem mentség, hogy fiatal. Jó káder,

talán ez nem dehonesztáló. Egyébként is, hagyjuk már ezt a kvótarendszert. És

meg merjük fogalmazni azt is, hogy speciel mi nem soroljuk magunkat a kádári

kisember kategóriába, velünk tessék értelmesen beszélni. Nekünk szellemi táplá-

lékra van szükségünk, nem csirkefarhátra meg kézből etetésre.

Azt szeretnénk megmutatni, hogy aki kicsit szabadelvű, kicsit konzervatív, kicsit

historizáló, kicsit beszólogatós, eredményeire előszeretettel hivatkozó, az nem fel-

tétlenül az ördögtől való. Vérrel töltenénk fel az egyatábor pucáját, na. Különvéle-

ményként pedig előre szólunk, nem vágyunk buksisimogatásra a túloldalról, csu-

pán az „erős csávó” imázs kialakítása kedvéért nem fogjuk véleményünket a nagy-

pályán mozgó médiumok segítségével felnagyíttatni. 

Mert – tudja a fene, talán a kakán (he-he) is csomót kereső beállítottságunk mi-

att, de – amúgy bölcsészesen – akarunk róla beszélni. Hogy a fals szólamok nehe-

zen felejthetők, a vállalhatatlan arcok meg itt nyomakodnak a spájzban. És persze

arról is, hogy azért igazán büdöset a szomszédok főznek odaát. Lesz négy évünk,

hogy megszokjuk az ízeket.                                                       – AMBRUS BALÁZS
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ÉBREDJEN A NAP-KELTÉVEL

Hogy kívül, belül nő maradhasson. Stúdi-

ónk vendége Kökény Mihály, egészség-

ügyi kormánymegbízott. (M1, Nap-kelte

ajánló, május 25.)

Műsorvezető Terry Black közigazga-

tási államtitkár.

KLASSZIKUS MESTEREK

Az ATV népszerű műsora, a vita három

vitathatatlanul klasszikus mesterével,

Avar Jánossal, Bolgár Györggyel és Mé-

száros Tamással. No és persze Dési János-

sal. Újságíró klub. Ahol sosem avítt a 

vita. (Újságíróklub – Műsorismertető,

magyaratv.hu, 2006. május 25.)

Se köpni, se nyelni…

A POLITIKA NEM FOGLALKOZIK

A KASSZÁVAL

A pénzek elköltése egy technikai feladat,

a politika pedig nem foglalkozik a kasz-

szával, mert ő a stratégiát határozza

meg – szögezte le Kuncze Gábor. (Kuncze:

A pénzek elköltése technikai feladat, a

politika nem foglalkozik a kasszával,

ma.hu, 2006. május 29.)

Csillag István, az SZDSZ gazdasági mi-

nisztere is csak a stratégia miatt írt

alá még utolsó munkanapjának éjsza-

káján is autópálya-szerződéseket.

MEKKA

Budapest főpolgármestere, Demszky Gá-

bor Budapestet a futball Mekkájának ne-

vezte, így egyértelműen az a cél, hogy a

városlakók élőben is láthassák a legjob-

bakat. (Drámaian megnövekedtek a ma-

gyar Eb-pályázat esélyei, Index, 2006.

május 26.)

A Bozsik-stadion pedig a futball Ká-

ba-köve, ha jól értjük a párhuzamot.

MEGKÓDOLNÁK

A Hustler kiadta a The Da Vinci Load-ot.

A sztori rendkívül érdekesen hangzik, a

sperma-rend apácái felfedezik, hogy a

Mona Lisa-t Leonardo Da Vinci a saját

spermájával festette, majd ettől belelke-

sülve útnak indulnak a mester testnedve-

inek megszerzésért. (machomedia.hu,

2006. május 23.) 

Majd miután megtalálták Leonardo

mestert, mindannyian elmennek

Skandináv lottó játszani.

BIZNISZ IZ BIZNISZ

Jövedelmezőbb fagyasztott csirkével

seftelni, mint fegyverrel

(Transindex.ro, 2006. május 30.)

Egy kiló csirkefarhátért adok két

kalasnyikovot.

HUNGARONÉPNEMZETI

Nagymagyarország-matrica az opelen,

demokrata a farzsebben,

kokárda a mellen,

nemturista poló a felsőtesten,

csikóbőrös tarsoly az övre,

darutollas föveg a fejre.

Urambátyámmal indítja a topikokat,

szívében hordja a turulmaradat,

szereti a palesztínokat,

mert a palesztínok sem 

szeretik a zsidókat,

kívűlröl tudja a székely hímnusztés

Tagadja Trianont,

mindig fáj neki a hatalom.

Alvás előtt Márai oder WassAlbert,

zsidómentes magyarországról álmodik,

ahol boldog a nép és halottak a

románok,

és a cigányok, meg a buzik,

meg az istentagadó nemmagyarok,

és óceántól óceáing ér a Hungária.

(The Tornado blogger verse a

cloneshit.hu-n)

Ballib paranoia Web 2.0 módra. 

VISSZAFOGOTTAN

Olyan horderejű változások következhet-

nek, amelyek segítségével Magyarország

ledolgozza fél évezredes történelmi

hátrányait, és beéri a majdani európai

átlagot, bevégzi az 1830-as években

elkezdett, többször elakadt modernizá-

ciós teendőit – írják lelkes elemzők. (168

óra, 2006. május 29.)

Jövőre pedig 180%-os normát fogunk

teljesíteni.

FOLYAMATOS KAMPÁNY

Talán alaposabb közvélemény-kutatás

nélkül is egyetérthetünk abban, hogy a

lakosság többsége szerint kampánybe-

szédek folytatása helyett mindenütt, a

kormányzásra készülő és az ellenzéki

pártok között is inkább értelmes esz-

mecserékre lenne szükség. A jelek azon-

ban azt mutatják, ezt nem mindenki

gondolja így. A legnagyobb ellenzéki

párt vezetője például legutóbb azt állí-

totta, hogy miközben a miniszterelnök

„ötletbörzét” tartott, ők kidolgozott

törvényjavaslatokkal érkeztek a

négypártira sikeredett egyeztetésre.

(Schweitzer Iván: Folytatódjon-e a

kampány? Népszava, május 30.)

A lakosság többségének világosan el

kell magyarázni: Orbánnak mennie

kell, akkor lesz újra béke!

CÍM A PÁRTLAPBAN

Ne vesződjön más free szolgáltatókkal!

Válassza a minőséget és megbízhatósá-

got!

Klikk ide: http://www.vipmail.hu

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk előző számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra májusban

előfizetők számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Lengyel Zoltán, Budapest;

Szakács Márta, Érd;

Garan Diana, Rudabánya.

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a júniusban elő-

fizetők között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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assan fel sem tűnik a mi csöpp kis oligar-

chademokráciánkban, ha egy ember a hinterland-

ból rögtön a csúcsra röppen. Láttunk már ilyet.

Emlékezzünk a mi szeretett Fletónkra, akiről előbb csak

hallottunk, de nem láttuk, majd megláttuk, de akkor már

épp Medgyessyt borította ki székestül, útelágazódástul a

miniszterelnöki pozícióból. Mindezt pontosan két év lefor-

gása alatt. Pedig mennyire mondtuk, hogy Gyurcsány

Medgyessy bizalmasa! Ő a szürke eminenciás a Medgyó

mögött. No hát itt van az új bizalmas, a hű fegyvertárs, a

testi-lelki-anyagi jóbarát, aki a hátországból (Altus Rt.)

rögtön a magasba jut. Ő lesz ugyanis a harmadik (szerin-

tem egyébként az ötödik) magyar köztársaság negyedik

kancelláriaminisztere. A történelem egyébként meg tény-

leg ismétli önmagát. 

szocialisták – és a pedagógusok, no meg a ta-

nulók is – fellélegezhetnek: Magyar Bálint nem

lesz oktatási miniszter. Eddig ő volt az SZDSZ

érinthetetlen politikusa, az oktatási reform dühödt

végrehajtója, akit se a korrupciós vádak, se a véd-

hetetlen érettségi-botrányok sem tudtak megdönteni.

Az MSZP már évek óta követelte a fejét, és Gyurcsány

Ferenc a miniszterelnök-jelölti vitán ki is mondta az

ítéletet: szocialista oktatási minisztert akar az új kor-

mányban látni. Most úgy tűnik: szocialista miniszter

fogja a liberális oktatási reformot folytatni. Érdekes,

hogy a megbukott Magyar helyett most az Kóka az új

liberális sztár, akit anno, a Horn-kormány idején Magyar

Bálint tett kőgazdaggá. Az UFi úgy tudja: Magyar Bálint

az új kormány kakaóbiztosa lesz.

AL

Egyre többen sürgetik, hogy a Fidesz vessen véget az ön-

marcangolásnak. Fogalmam nincs, hogy miről beszélnek:

hol itt az önmarcangolás, hol itt az önvizsgálat, hol itt a

számvetés? A metakommunikációs térben, ott, talán. Ez

annyit jelent, hogy nem csinálják, de beszélnek róla: a Fi-

desz vezetői időnként decensen megemlítik, hogy ilyen

meg olyan értékelések folynak, de vita, amit személyekre

szóló értékelés követne, na az, nincs. Orbán Viktor kilátás-

ba helyezte saját maga és az elnökség lemondását, majd az

értékeléshez szükséges távlatot nem engedő, sebbel-lobbal

összehívott kongresszus azonnal újraválasztotta az egész

grémiumot. Tényleg, mintha mi sem történt volna.

Én mindenesetre – akár végetvetésként is értelmezhető-

en – közreadom egy barátom magánlevelének foszlányait.

Nyilván nincs mindenben igaza, de úgy figyeljünk rá, hogy

tudjuk: a vereséggel elveszített négyévek ebben az életben

már soha nem jönnek vissza.

„… Az egyén akkor boldog, ha jól működik a párkapcso-

lata, értelmes a munkája, rendes haverjai vannak, és a sza-

bad idejében nemcsak magának, hanem a kisközösségének

is csinálhat valami hasznosat. Nálunk meg a sok idióta be-

leengedi ebbe az idillbe randítani a (…) politikusokat, és

valami Nagyot tulajdonítani nekik, ahelyett, hogy gyana-

kodva figyelne arra, kiket tüntet ki egy óvatos és törékeny

bizalommal…”

„…Viktor nem ismerte föl, hogy egy sokszínű jobboldali

koalíciót ugyanúgy ő vezetne, képességei és szavazóbázisa

okán, mint egy gleichschachtolt néppártot.

No de Semjén ügyes gyerek, korrekten csinálja amit kell,

önálló arculat, csak arra kell nagyon vigyáznia, hogy senkit

se riasszon el. Hogy ne gondolhassa senki azt, hogy a keresz-

tények az érdekeiket akarják egy párttal védeni és nyomni,

hanem a hitükből fakadó jószolgálatot próbálják – a dog-

matikától leválasztva – a közszférában is teljesíteni. Hogy

egy templomos ember azt gondolhassa 2010-ben rá szavaz-

va, hogy ez a szavazat egy önálló, az értékeit egy koalíció-

ban is megőrző és érvényesítő pártra ment…”

„Aki találkozik Viktorral, legyen szíves mondja meg neki,

hogy ezt most elszúrta, és hogy a jelenlegi középosztály ke-

véssé vallásos, szívott egy kevés füvet, és táncolt techno ze-

nére – avagy éppen absztinens és meditál – mindenesetre

gürizik, mint az igavonó barom… A közszférán kívüli dol-

gokkal kapcsolatban meg köszöni szépen, de nem szorul a

közhatalom aspiránsainak tanácsára, sőt azt kikéri magá-

nak. Ettől teljesen függetlenül, a határon túli magyarságról,

meg sok egyébről, adó- és lakáskedvezményekről, Trianon-

ról, autópálya-finanszírozásról oszthatja a jobboldali nép-

párt nézeteit, és – csökkenő lelkesedéssel és némi anyázás-

sal – szavazhat őrájuk. De az isten szerelmére, ki gondolhat-

ja, hogy a szavazópolgárok fele egységesen lelkes híve an-

nak a mustáros lekváros halpaprikásnak, amit nevezett

néppárt kínál? Hát nem: ki a mustárt, ki a lekvárt, ki a ha-

lat szereti annyira, hogy összeszorított foggal beleeszik…”    

– PÁKOZDI IMRE
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8 SZILVÁSY GYÖRGY
a hónap nyertese

7MAGYAR BÁLINT
a hónap vesztese

Az ember, akivel 
többen lehetnénk



A választások óta eltelt időszakban kaptunk már egy kis ízelítőt abból,

mire számíthatunk a következő ciklusban kormányunktól és annak

fejétől. Balatonőszöd, mint a koalíciós egyeztetések helyszíne és Szilvásy

György várható kinevezése a két legjobb példa arra, hogy Gyurcsány úgy

érzi: neki most tényleg mindent szabad. 

II. Gyurcsány
Ferenc a házban



Fotó: MTI/Kovács Attila



a úgy tartja kedve, macit és

virágokat rajzol a kormány-

program bevezetőjének sar-

kába, hogy aztán publicisztikák sora

mutasson rá, mennyire emberi és gyer-

mekien ártatlan miniszterelnökünk

van.

A kormányzati szerkezet kialakítása,

a kormányprogram és a miniszterek ki-

választása mind Gyurcsány kezében

volt, a munka nyilvánosság szinte teljes

kizárásával zajlott. Az MSZP és az

SZDSZ kongresszusa, illetve küldött-

gyűlése egy-két oldalas vázlatok alap-

ján adott felhatalmazást a koalíció-kö-

tésre (ellenszavazat nélkül, ami nem is

olyan rég még a diktatúra legbiztosabb

jele volt). 

BARÁTOK ÉS PÁRTEMBEREK

A cikkünk születésének időpontjában

tudható nevek alapján Gyurcsány Fe-

renc egyrészt bizalmasai, másrészt a

szocialista párt erős emberei, illetve az

SZDSZ nem erős emberei köréből válo-

gatta össze kormányát.

Szilvásy György kancellária-minisz-

teri kinevezése újabb üde színfoltja

posztkommunista demokráciánknak.

A Miniszterelnöki Hivatalt az az ember

fogja vezetni, aki a '90-es években (a

változatosság kedvéért a MEH színei-

ben) Gyurcsánnyal szemben képviselte

a köztársaságot – talán nem állítunk

nagyon merészet, ha azt mondjuk: az

ekkor köttetett üzleteknek nem a köz-

társaság volt a nyertese. Később

Gyurcsány cégbirodalmában töltött be

vezető tisztségeket, majd a 2002-es

kormányváltáskor multifunkciós ál-

lamtitkárként tért vissza a közszférába.

A Gyurcsány Ferenc Baráti Kör má-

sik tagja, Kóka János megtarthatja a

gazdasági tárcát, sőt, várhatóan a ko-

rábbi IHM is e minisztérium fennható-

sága alá kerül. Az SZDSZ-be Gyurcsány

embereként érkezett ifjú reménység

újrázásának sajtóhírek szerint pártjá-

ban sem örül mindenki. Vannak, akik

szerint Kókát Magyar Bálint tette gaz-

daggá (a Sulinet-hálózat kiépítésére

szóló megbízással) és nem helyénvaló,

hogy Kókának jut miniszteri szék, míg

a régi motoros Magyarnak nem. Az

IHM-ben már bizonyító és a Siófok

környékén élők folyamatos sértegeté-

sével további érdemeket szerző Csepe-

li György számíthat a tárca államtitká-

ri posztjára.

A két másik SZDSZ-es miniszter sem

tartozik a párt meghatározó politiku-

sai közé. Persányi Miklós a környezet-

védelmi tárca élén nem tudta a terület

érdekeit érvényesíteni a kormányzat-

ban, nem véletlenül szerette volna sok

zöld szervezet, hogy a nagyobbik kor-

mánypárt politikusa legyen az új mi-

niszter – ha nem is ért a környezetvé-

delemhez, legalább sok pénzt hozhat a
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A blog nem
kérdez vissza

Emlékszik még valaki az Orbán Viktor

szerda reggeli rádióinterjúit kísérő, a

demokráciáért aggódó felháborodás-

ra? Hogy mekkora szörnyűség volt a

kemény kérdések hiánya, a mikrofon-

állvány-interjú? Medgyessy Péter ün-

nepelt hős volt, amikor visszautasítot-

ta a Magyar Rádió által felkínált heti

szereplési lehetőséget. Aztán jött

Gyurcsány Ferenc, aki másként gon-

dolta. Kedd reggelenként igazította el

a Kossuth Rádió hallgatóit, hogy mer-

re is van a köztársaság. A régi felhábo-

rodásnak nem sok nyoma volt, legfel-

jebb némi morgolódás, az is leginkább

némelyek kognitív disszonanciáját

enyhítendő. Szerda rossz, kedd jó.

Aztán jött a blog, amit a fiatalos la-

zaság végső bizonyítékának szánt a

miniszterelnök stábja (a biztonság

kedvéért óriásplakát-kampánnyal kö-

zölték e nagyszerű hírt a nem inter-

netezők táborával is). A Gyurcsány-

blog kétségtelenül sikertörténet, bár

nem az eredeti szándék szerint. A blo-

goszférában idegen elem maradt a mi-

niszterelnöki blog, a közönsége is tel-

jesen eltérő azokétól. A Gyurcsány-

blog törzskommentelőinek átlagélet-

kora legalább egy, de inkább két tizes-

sel magasabb, mint a mezei blogok

esetében. Gyurcsány írásai nem a

bloggerek körében váltak agyonidé-

zetté, hanem a mainstream, elsősor-

ban online médiában. 

Az amőbás közlési forma így nem

annyira blogként, hanem inkább

Gyurcsány Pressként funkcionál. Egy

olyan csatorna, aminek köszönhetően

az újságírók különösebb megerőltetés

nélkül generálhatnak hírt, és attól sem

kell tartani, hogy valaki visszakérdez.

Úgy csepegteti a bulvár- és politikai

információkat, hogy a Velvet éppúgy

tudjon idézni belőle, mint a Világgaz-

daság Online. A blogok esetében fon-

tos szerepet betöltő kommentek itt a

hatékony előmoderálásnak köszönhe-

tően a Fercsi és Totó Rajongói Klub

szintjén mozognak. Ahogy az oldal

szabályzata írja: „A blogmoderálás sa-

játosságai: A blog moderált. A hozzá-

szólások a moderátorok jóváhagyását

követően jelennek meg az oldalon,

azonban a moderátorok jogosultak

utólagosan is moderálni a blogokat. A

blog moderálása során a moderátorok

döntéseiket nem indokolják.” Így az-

tán nem lehet csodálkozni azon, hogy

érdemi kritika helyett az átlagos hoz-

zászólás olyan, mint dorika május 29-

ei megnyilvánulása: „Kedves Miniszter-

elnökünk!!!!! Dehogy fogsz pocsékul ki-

nézni és az pedig természetes, hogy fá-

radt vagy hisz most írtad, hogy hajna-

lig fent voltál!!!!Amúgyis minden kép

jó amin Te vagy rajta!!!!!”         – B. Á. G.



tárcának. Az SZDSZ már 2002-ben

megígérte az egészségügy rendbetétel-

ét, de a lottószelvényt csak négy évvel

később vásárolta meg. A kórházigaz-

gató, balhés ember hírében álló Mol-

nár Lajos az egyik legtöbb konfliktussal

terhelt tárca irányítását kapta meg. A

kormány szemben áll a Magyar Orvosi

Kamarával és több, egészségügyi dol-

gozókat tömörítő érdekképviselettel. 

Gráf József főmezőgazdász a jelek

szerint be van betonozva minisztériu-

ma élére. Az uniós támogatások kifize-

tése körüli bonyodalmaktól eltekintve

nem csinált különösebb bajt, ami a tár-

ca korábbi vezetőivel összevetve egész

elfogadható teljesítmény. 

Veres János vélhetően elsősorban

az MSZP-n belüli népszerűségének

köszönhetően maradhat a PM élén. A

költségvetési hiány előrejelzése/lefa-

ragása, illetve a kreatív autópálya-el-

számolás terén mindenesetre nem

sok siker fűződik a nevéhez. Érdemes

párhuzamba állítani Veres János és

Bagó Zoltán esetét: előbbi választó-

kerülete polgármesterei számára tet-

te egyértelművé, hogy a falvak asze-

rint kapnak majd támogatást, ahogy

szavaznak, utóbbi MDF-es riválisa

visszalépéséről tárgyalt meglehetős

rámenősséggel. Míg Bagónak néhány

órán belül képviselő-jelöltségébe ke-

rült e húzás, addig Veres nemcsak

képviselő-jelölt és miniszter maradt,

de a következő kormányban is számít

rá Gyurcsány.

NEM MEGSZORÍTÁS, DINAMIZÁLÁS

Az április 21-i Népszabadság címlapján

még „Nem megszorítás, dinamizálás

következik” címmel hozta a

Gyurcsánnyal készült interjút. Április

23-a óta az újságolvasók és tévénézők

számára úgy tűnhet, hogy Gyurcsány

mindig is költségvetési kiigazítást és

reformokat ígért, szó sem volt 200

ezer új munkahelyről, sok-sok új Du-

na- és Tisza-hídról, alanyi jogon járó

internethasználatról, kedvezményes

energia-tarifákról, csökkentett heti

munkaidőről, az ingyenes utazás kor-

határának leszállításáról meg aztán

pláne nem.

Az már látszik, hogy a felálló kor-

mány az elmúlt 16 évvel szemben

igyekszik meghatározni magát (16 év

elmaradásai, mulasztásai, gyávasága,

stb.), mintha semmi közük sem lenne a

legutóbbi ciklushoz, vagy éppen a '94

és '98 közötti időszakhoz. A reform, re-

formkor és hasonló kifejezéseket vél-

hetően többször halljuk majd a kor-

mány embereitől, mint anno Deutsch

Tamástól vagy Orbán Viktortól a pol-

gár szót és származékait. Bátor reform-

kormányzásra kell készülnünk, a refor-

mok egyetlen kerékkötője a maradi el-

lenzék lehet, ha jól értjük a Népsza-

badság, a Népszava és a 168 Óra leg-

újabb fixa ideáját.

Márpedig az eddig megismert javas-

latok alapján lesz majd ok az ellenállás-

ra bőven. Az önálló kormányzati ne-

gyed terve önmagában racionális, az

ördög a részletekben rejlik. A Napi Gaz-

daság által megszellőztetett megoldás

(rövid időn belül a mostani államigaz-

gatási épületek teljes kiárusítása, majd

visszabérlése, mert az új negyed nem

néhány éven belül készülne el) nem

t é m a
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folytatás

Gyurcsány Ferenc, Szilvásy György két jóbarát, nem hagyja cserben egymást.
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hangzik túl jól – különösen Gyurcsány

korábbi praxisának ismeretében nem.

A helyszínt sem lehet még tudni, de a

Kopaszi-gát vélhetően nem indul rossz

esélyekkel.

A Gyurcsány által előterjesztett, egy-

fordulós, kompenzációs lista nélküli

választási rendszer sem igen számíthat

az ellenzék támogatására (s az SZDSZ-

ére sem feltétlenül): a 149 egyéni man-

dátum a jelenlegihez hasonló párt-

struktúra mellett túlnyomó többségé-

ben a szocialistákhoz vándorolna, a

vesztesekre leadott szavazatok meg

mehetnének a levesbe. Valószínűleg

nem lesz akadálya ugyanakkor a mi-

nisztériumok számának csökkentésé-

nek és az összeférhetetlenségi szabá-

lyok szigorításának. A pártfinanszíro-

zásra ráfér a teljes újragondolás, a mi-

nőségi jogalkotásról viszont az ember-

nek óhatatlanul a Gyurcsány–

Medgyessy-ciklus jut eszébe, az alkot-

mányellenes jogszabályalkotásban fel-

állított rekordjával. A képviselők men-

telmi jogának szondaügyi szigorítása

pedig közönséges, populista vicc.

A LIBERÁLISOK HOVA ÁLLJANAK?

Kérdés, hogy az SZDSZ milyen szerepre

készül ebben a koalícióban. Az MSZP-

nek csak egy-két mandátum hiányzik a

többséghez az Országgyűlésben, s az

MDF-ben ül néhány olyan képviselő,

akik bármelyik pillanatban megalakít-

hatják az MSZP Konzervatív Platformját.

A Hírszerző értesülései szerint hallat-

szanak olyan hangok a pártban (még ha

ellenszavazatokban nem is nyilvánultak

meg), hogy a Gyurcsány által kidolgo-

zott kormányszerkezet sokkal nagyobb

hatalmat biztosít a miniszterelnöknek,

mint annak idején a centralista Orbán

számára a Miniszterelnöki Hivatal,

tükörreferatúrástól-mindenestől.

Az adócsökkentéssel kelő, adócsök-

kentéssel fekvő pártnak az ötéves adó-

csökkentési program felfüggesztése és

a különféle adóemelések megszavazása

miatt is lehetnek kellemetlen percei. Az

eddigi tapasztalatok alapján azonban

olyan nagyon nem kell félnie a liberális

pártnak: szavazói megbocsátották neki

a költségvetési fegyelem totális hiá-

nyát, beérték azzal, hogy kedvenc párt-

juk legalább beszélt róla. Sokat.

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Kis politikai
demográfia

Ma már közhelyszámba menő megál-

lapítás, hogy a Fidesz stratégiai manő-

vere a Csirkefarhát Köztársaság meg-

hódítására nem sokat hozott a kony-

hára. Az udvariasságból „kádári kiseg-

zisztenciáknak” nevezett egyedek so-

kasága kiforrott osztálytudattal, a

2002-eshez hasonló lendülettel jelezte,

az ő agyukon ugyan nem jár túl a

Zorbán. A Nagy Nyuggerhókuszpók

közben aztán a Fidesz hasra esett a sa-

ját lábában: meggyengült az eddig sta-

bil hátországban, a fiatal generációk

megszólításában is.

Gyurcsány Ferenc eközben szinte

elalél saját ifjonti lendületétől, bal-

liberális megmondóemberei pedig

komplexusos kéjjel elemezgetik, ho-

gyan és mennyit dolgoztak le hátrá-

nyukból a szocik a Fidesz hagyomá-

nyos szavazótáborában. Valóban, a

felmérések szerint a viszonyok a legfi-

atalabb korosztályban többé-kevésbé

kiegyenlítődtek: a Fidesz az első sza-

vazóktól ugyanannyi voksot kapott,

mint az MSZP és az SZDSZ együtte-

sen. A siker azonban igencsak relatív

– alapvetően mindkét nagy párt ku-

darcot vallott a 25 év alattiak elérésé-

ben –, a megmondóemberek komp-

lexusa pedig továbbra is megalapo-

zott. Ha ugyanis igaz a Gallup és a

Medián nemrég végzett felmérése,

akkor kissé vicces mutatvány fiatalos-

ságot mímelni egy olyan párt eseté-

ben, mint az MSZP, amely szimpati-

zánsainak fele (!) nyugdíjaskorú. A Fi-

desz támogatói közt ez az arány keve-

sebb, mint 30 százalék. A helyzet pedig

Virág elvtárssal szólva fokozódik, hi-

szen a Medián szerint az MSZP törzs-

szavazói gyakorlatilag „egymásba tor-

lódnak” a nyugdíjas korosztályokban,

amit az is mutat, hogy választásról vá-

lasztásra négy évvel nő az átlagéletko-

ruk. Ennél is megdöbbentőbb azonban

a Gallup igazgatója, Mancin Róbert ál-

tal közölt adat, miszerint az idei válasz-

táson az inaktívok döntő többsége az

MSZP mellé állt, miközben az aktívak

nagy része a Fideszt támogatta – úgy

tűnik, utóbbiakat még a tizennegyedik

havi nyugdíj kitartó szajkózásával sem

lehetett elriasztani. Továbbra is igaz te-

hát a tendencia, hogy azok a korosz-

tályok, amelyek még a Kádár-korszak

konszolidációja idején váltak felnőtté,

jórészt a szocialisták szavazói, míg

azok, akik a rendszerváltozáskor vagy

azután nőttek fel, inkább a jobboldal-

ra adják voksukat. (A nagyon idősek,

akik még a második világháború előtt

nőttek fel, szintén a Fideszt támogat-

ják, de ők már nagyon kevesen van-

nak.) Sőt. Amint azt a Gallup igazgató-

ja is megállapította, azok a nemzedéki

ellentétek, amelyek a rendszerváltás

utáni éveket jellemezték, nemhogy

nem tompultak volna, de élesebbek

lettek. 

Igenis két Magyarország van tehát,

s az egyiket – a másikat – lendülete-

sen majszolja a biológia. A kérdés

csak az, hogy a Fidesznek, pontosab-

ban a mindenkori jobboldal vezető

erejének sikerül-e majd kondicionál-

nia az „utánpótlást” – azokat, akik-

nek a rendszerváltás számunkra meg-

határozó élménye nem sokat mond

majd politikai preferenciájuk kialaku-

lásakor. A harc az ő lelkükért folyik.

– B. L. CS.





lyenkor meg az adóbevallás kör-

nyékén mindenkinek az egy száza-

lékunk kell. A verseny lezárult, a

plakátokat levették, mi a borítékot be-

tettük. És eszünkbe jutott, hogy még ír-

ni kéne róla. Végül is ki tudja, mi lesz a

jövő tavasszal… 

INDULÁS

Az egész mizéria a nyugati példával és az

SZDSZ-el kezdődött, ők kampányoltak

ezzel 1994-ben, aztán valahogy rávették

a szocikat, hogy törvénybe öntsék az

egészet. A lényeg a volt, hogy mindenki

adójának egy százalékával egy kiemelten

közhasznú szervezetet támogathat. Ele-

inte a törvényalkotó szándéka szerint

csak a törvényben tételesen felsorolt

alapítványokat, közcélú szervezeteket

lehetett volna támogatni – lásd Opera-

ház, Nemzeti Múzeum… stb. Majd be-

vették a törvénybe azt is, hogy magán-

alapítványok – hároméves felkészülési

– bizonyítási – idő után, közhasznúakká

válhatnak és így ők is jogosultak lesznek

az adófizetők adóinak 1%-ra. Először a

törvény hatálya alá akarták venni az

egyházakat is, akik hevesen tiltakoztak,

félve attól, hogy így az állam kibújik az

állami kötelezettség terhe alól. Végül

hosszas egyeztetések és „becsületsza-

vamra mondom” kijelentés után, az

egyházakat egy évvel később egy külön

kalapba helyezték, így jött létre a máig

működő 1+1% -os rendszer. Persze, aki

nem rendelkezik az adója 1%-val, annak

az adója továbbra is a nagy állami elosz-

tókalapban marad. 

GYERMEKRÁK

Bár a kezdet kezdetén – közhasznú ala-

pítványok és arra jogosult egyesületek

nem lévén – jórészt csak állami alapít-

ványoknak lehetett felajánlani adónk

egy százalékat, mégis nagy feltünést

keltett médiakampányával

már 1998-ban a Balog

István elnökölte Gyer-

mekrák Alapítvány, aki-

ket saját bevallásuk sze-

rint bár 1997. december 30-án jegyezte

be a bíróság. 1998. január elsejével, a Fő-

városi Bíróság, a Legfőbb Ügyészség jó-

váhagyásával, Magyarországon elsőként

kiemelkedően közhasznú szervezetté

nyilvánította. Ennek megfelelően köz-

hasznú tevékenységünk során olyan fel-

adatokat látnak el, amelyről más állami

szervnek, vagy önkormányzatnak kelle-

ne gondoskodnia...  Mindehhez a kezdet

kezdetén az adófizetők 102 millió forin-

tot biztosítottak is az alapítványnak fel-

ajánlásaikban. Balogh harcba szállt a

pénzért, szerepelt a médiában, állásfog-

lalásokat kért, majd miután mind az

APEH, mind a pénzügyminisztérium

elutasította a méltányossági

kérését, mégis valamilyen

módon megkapta az

APEH-től a pénzt. A vétkes

ügyintézőnek, aki véletlen

elutalta pénzt, utánanéztek. Állítólag.

A következő évben is felmerült persze

a kérdés, hogy jogosult-e a pénzre az

alapítvány. A minisztérium határozott

nemje ellenére, valaki megint elutalta

pénzt Balogh Istvánnak. Akinek ekkor

forró lett a talaj a lába alatt. Többen

megtámadták a sajtóban, hogy a pénz-

nek csak töredékét fordítja jótékony-

kodásra. Egy 2001-es indexes hír szerint

például „Balogh István szerint az alapít-

vány 1998–1999-ben a rendelkezésére

álló 127 millió forintból majdnem 7

milliót költött a rákos gyermekek gyó-

gyítására, míg az APEH szerint ez az

összeg nem éri el a 800 ezer forintot. A

Balogh által példának felhozott Heim

Pál Gyermekkórház vezetője, Smrcz Er-

vin úgy nyilatkozott, hogy a szervezet-

től csupán tíz mikuláscsomagot kap-

tak.” (2001. február 21. Index)
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Minden reklámnak szezonja van. Nyáron a sör és üdítő óriás-

plakátok a népszerűek, ősszel az iskolakezdésre hangolnak,

november elsejére minden magára valamit is adó áruházlánc

mécsest reklámoz, karácsonykor meg fenyőfát és illatszert.

I

Kiemelten közhasznúak és a nem fejlődő Hajdúsámson

Egy százalék



t é m a

13

Ezenkívül büntetőfeljelentés is indult

Balogh ellen, a Magyar Nemzet egyik cik-

ke egyébként egy egész sor bűncselek-

ményt említ, amelyek információik sze-

rint Balogh lelkiismeretét terhelik. Így a

lap szerint többek között lopás, deviza-

bűncselekmény, üzérkedés és erőszakos

nemi közösülés miatt állt bíróság előtt és

ítélték el az alapítvány vezetőjét. Hogy

azóta mi történt? Jelenleg a Gyermekrák

Alapítvány Magyarország magasan leg-

népszerűbb alapítványa. A 2004-es fel-

ajánlásokban több 150 millió forintot ka-

pott, míg a most közzétett 2005-ös fel-

ajánlások összesen 352 millió forintot ír-

nak. (Ami fele a reformátusoknak fel-

ajánlott egy százaléknak és a duplája az

evangélikusok támogatottságának.)   Ba-

logh Rácz Jenő egészségügyi miniszterrel

ad át kórházi műszereket. Amelyen a sa-

ját honlapjuk tanúsága szerint is történ-

nek kínos szituációk. „Alapítványunk ku-

ratóriumát mélységesen elszomorította

az a tény, hogy a műszerátadáson a tíz-

ből csupán négy intézmény orvosai vol-

tak jelen. Hat klinika, valamint a buda-

pesti Szent László kórház meg sem jelent

az átadáson. A jelenlévő orvosok közül

csupán ketten köszönték meg, hogy a

kért műszereket megvásároltuk! Alapít-

ványunk nem háláért vagy köszönetért

teljesítette a kéréseket, csupán a beteg

gyermekeknek és az orvosoknak segített

a műszerek megvásárlásával. Jogosan vár-

tuk volna el, hogy legalább jelenlétükkel

tiszteljék meg az Egészségügyi Minisztéri-

umot, dr. Rácz Jenő egészségügyi minisz-

tert, dr. Kapócs Gábor helyettes államtit-

kárt, valamint Alapítványunkat. Akik tá-

volmaradtak e jelentős eseményről, azok

önmagukat minősítették.” (www.gyer-

mekrak.hu) Persze az alapítvány védnö-

kei között találunk olyan neveket is, mint

Koltai Ildikó országgyűlési képviselő, vagy

Paskai László bíboros. Hogy mi az igaz-

ság, sajnos nem tudjuk. Pláne annak fé-

nyében, hogy saját bevallása szerint a Ba-

logh ellen büntetőfeljelentést tevő

Kozenkay Jenőt, az Eurocaritas volt veze-

tőjét halálosan megfenyegették. 

LISTA

Az egy százalékos felajánlások egy igazi

sikertörténetet jelentenek. Míg 1998-ban

az adófizetők, mindössze 20% élt-e jogá-

val és mindössze másfél milliárd forint

talált gazdára, addig ma már az adófize-

tők több mint ötven százaléka nyilvánít

véleményt és rendelkezik 10 milliárd fo-

rint felett. A szétosztható összeg 21 mil-

liárd forint lenne, ha mindenki rendel-

kezne. Megfigyelhető egyébként, hogy a

magasan kvalifikáltak és a jól keresők

rendelkeznek elsősorban adójuk 1%-ról. 

Az egy százalékot kapó szervezetek

között a támogatási listákat böngészve,

igazán nagy meglepetéseket már nem

találunk. Úgy tűnik az adófizetőknek ki-

alakult civilpreferenciái vannak. Az első

Gyermekrák Alapítvány mögött a Gyer-

mekétkeztetési Alapítvány található a

maga 144 milliójával, majd a Heim Pál

Gyermekkórház jön 102 milliós támoga-

tással. Mellettük még a Bethesda Gyer-

mekkórház kapott kiugróan nagy támo-

gatást a maga 60 milliójával.  Ha a ne-

vekre adott milliókat kéne összegezni,

akkor is kiemelkedően teljesítene a gyer-

mek szó. A nevükben a gyermek szót fel-

tüntető alapítványok és egyesületek

több mint egy milliárd forintot gyűjtö-

gettek össze a 2005-ös évben. Nem vé-

letlen, hogy több száz szervezet használ-

ja is nagy előszeretettel ezt az elnevezést.

Csak Gyermekeinkért Alapítványból van

összesen tizennégy. De természetesen

van gyermekeink jobblétéért, harmoni-

kus fejlődéséért, jövőjéért, mosolyáért,

műveltségéért, stb. alapítvány. A gyer-

mekeken kívül, mi adófizetők a kutyákat

szeretjük a legjobban. Itt a number one

a Rex kutyaotthon a maga 84 milliójával

együtt. No persze a rossznyelvek

szerint… de mi természetesen nem

adunk a rossznyelvekre, ezért inkább

folytatjuk a felsorolást. A Fehérkereszt

Állatvédő Liga 45 milliónknak örülhe-

tett, az állatkert két Alapítványa révén

36 milliónak örülhetett, de jutott a Ma-

dárkórháznak is 19 millió vagy a Tap-

pancs Alapítványnak 10 millió forint.      

Volt iskoláink, gimnáziumaink már

nem örvendenek ekkora népszerűség-

nek, itt csak az igazán patináns és menő

gimnáziumok tudnak jelentősebb össze-

geket összegyűjteni. A budapesti piaris-

ták 9 milliónak, míg a radnótisok 8 mil-

liónak örvendhetnek. 

Azon meg, hogy Hajdusámson nem

fejlődik sehogy, azon kérem senki se cso-

dálkozzon, hiszen a Hajdusámson Fejlő-

déséért Közalapítvány idén mind-össze

1183 Ft adófizetői forintot gyűjtött.        

– NOVÁK TAMÁS

Egyházak
Ezek a számok évek óta standardok,

így a katolikus egyház 2 milliárdos

adófizetői támogatást kaphat

pluszban, a reformátusok 600 mil-

liót, míg az evangélikus egyháznak

150-200 millió forint jut.  Összesen a

magyar adófizetők 130 egyházat

jutalmaznak, köztük a Kozmosz

Univerzális Szeretetegyházat, a

Sekina Gyülekezetet, vagy éppen a

Forrás Egyházat. 

A kormány minden évben kijelöl

egy meghatározott célt, amelyet az

egyházakat nem támogatók felkarol-

hatnak plusz egy százalékuk felaján-

lásával. Így például míg 1999-ban a

millenniumi programsorozatot 41

millió forinttal támogatták önként az

adófizetők, addig 2002-ban a

sürgősségi betegellátásra már 900 mil-

lió forint plusz pénz szavaztak meg. 

Hiába no, beteg a nemzet. 

Katolikus

Református

Evangélikus

Hit Gyülekezet

MAZSIHISZ

Összes

7,44 %

2,47 %

0,74 %

0,22 %

0,13 %

11,97 %

VALLÁS         FELAJÁNLÁS



tavaly szeptemberben végre-

hajtott gázai kivonulás szakí-

táshoz vezetett a jobboldalon:

az egykori miniszterelnök januári végze-

tes agyvérzése előtt mindössze néhány

héttel otthagyta a jó harminc éve épp

általa gründolt Likudot és egy új centris-

ta pártot alapított Kadima (Előre) né-

ven. A 2000-ben kiújult palesztin felke-

lés, és a terror nyomában járó általános

illúzióvesztés azonban a baloldal pacifis-

táit is hiteltelenítette. A Munkapárt im-

már leginkább gazdasági-szociális kérdé-

sekkel kampányolt, legendás figurája, Si-

mon Peresz pedig a pártelnökségért

folytatott versenyben elszenvedett vere-

sége után rögtön átigazolt a Kadimához.

A március 28-án rendezett választáso-

kon a mandátumok negyedének meg-

szerzésével az új centrista párt fölényes

győzelmet aratott. Vezetője, a Saron leg-

főbb bizalmasaként nyilvántartott Ehud

Olmert a Munkapárt, a szefárd ortodo-

xokat képviselő Sasz, illetve a semmiből

előtűnt Nyugdíjasok Pártja támogatásá-

val stabil többségre támaszkodó kor-

mányt alakíthatott.

NAGY-IZRAEL: EGY ÁLOM VÉGE

Korábban szélsőséges értelmezések a zsi-

dó állam határait még az 1967-es hódí-

tásokon is messze túlmenően képzelték.

A hetvenes évek elején indult telepes-

mozgalom leplezetlen célja pedig éppen

az volt, hogy megakadályozza egy élet-

képes palesztin állam létrejöttét: a moz-

galom atyjának számító Saron annak

idején kétmillió zsidó telepest vizionált

„Judeába és Szamáriába” az évszázad vé-

géig bezárólag. Az izraeli társadalom egy

jelentős része azonban most szembesül

azzal, hogy a Palesztina egészét lefedő

Nagy-Izrael ideája délibáb volt csupán. 

A demográfia nem tudott lépést tartani

a grandiózus célokkal. A zsidó család-

modell egyrészt inkább az európaihoz

hasonló, másrészt a hosszú évtizedeken

keresztül népmozgalmi fölényt biztosító

alijázás is lecsengett már – utolsóként a

volt Szovjetunióból származók tömegei

érkeztek „haza” a zsidó államba. Kétmil-

lió helyett ma csupán mintegy 250.000

telepes él Ciszjordániában – a kibővített

és annektált Kelet-Jeruzsálem zsidó la-

kosságával együtt számolva pedig nagy-

jából 430,000.

Ráadásul amíg a hatvanas évek vé-

gén Ciszjordánia és Gáza ellenőrzése

alig több mint egymillió palesztin fé-

ken tartását jelentette, addig mára a

megszállt arab lakosság létszáma meg-

háromszorozódott. Ha ehhez hozzáad-

juk a tulajdonképpeni Izrael Állam la-

kosságának 18-20 százalékát kitevő

arabokat, akkor a Földközi-tenger és a

Jordán folyó közti térségben a zsidó

többség már igencsak törékeny lába-

kon áll: alig ötmilliós közösségük mint-

egy 4.2 millió palesztinnal néz farkas-

szemet. A tendenciák pedig egyre rom-

lanak. A világ egyik legszaporábbjának

számító palesztin népesség évi 3.5 szá-

zalékkal gyarapodik – közösségük fele

14 éven aluli –, szemben Izrael alig egy

százalékával. (Becslések szerint a meg-

szállt területek palesztin lakossága

2025-ig a maihoz képest megduplázó-

dik, csaknem elérve a 6.5 milliót.) Kor-

mánya bemutatásakor maga Olmert

volt kénytelen a Knesszet előtt elismer-

ni: a szétszórt zsidó telepek politikájá-

nak folytatása olyan szétválaszthatatla-

nul vegyes lakosságot hozna létre

Ciszjordániában, hogy az már Izrael-

nek, mint zsidó jellegű államnak a létét

sodorja veszélybe.

14

t é m a VI I I .  ÉVF OL YA M,  6 .  SZÁM,  2006 .  JÚNIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

Izraelben gyakorlatilag eltűnt a palesztinokhoz való viszony

ügyében évtizedek óta létező törésvonal, amelynek egyik

oldalán a „galambnak” tekintett Munkapárt, a másikon

pedig a „héjának” tartott Likud, illetve szövetségeseik álltak. 

A

F
o

tó
: 
S
to

c
k
.x

c
h

n
g

Versenyfutás a demográfiával 

Előre a saroni úton
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A kiegyezés hosszú távú szükségessé-

gét először a Munkapárt ismerte fel, s a

kilencvenes években Jichák Rabin kor-

mányával kezdve Izrael elfogadta a „te-

rületet a békéért” elvet a rendezés alap-

jául. S bár az oslói folyamat összeomlá-

sát és a kiújuló palesztin felkelést meglo-

vagoló Saron éppen az izraeliek békébe

vetett illúzióinak szertefoszlásával került

hatalomra 2001-ben, a realitásokat ő

sem hagyhatta figyelmen kívül. Ellenke-

zőleg. Kíméletlen racionalitással hozzá-

látott, hogy tárgyalások nélkül, a saját

feltételei mentén rendezze a kérdést. Eh-

hez először tárgyalópartnert kellett vál-

tania, ahhoz pedig bizonyítania, hogy a

palesztinok cseppet sem érdekeltek a

békében. Kezére játszott a különböző

palesztin szervezetek izraeli civileket cél-

zó, régóta nem látott terrorhadjárata,

amelyet a Palesztin Hatóság nem tudott

és nem is akart leállítani. Ráadásul

Arafat gyengülésével, majd halálával a

PH az egyes frakciók egymással folyta-

tott küzdelmének – máig tartó – színte-

révé vált. Saron pár hónap látszaterőlkö-

dés után joggal demonstrálhatta, hogy a

palesztinok nem urai a helyzetnek. Mivel

pedig nem volt tárgyalópartner, Saron is

szabotálhatta a Bush-kormányzat által

előterjesztett békemenetrend – az ún.

„útiterv” – izraeli vállalásait, így például

gőzerővel folytathatta a megszállt terü-

leteken a zsidó telepek bővítését.

„ELSZAKADÁS” ÉS „ÖSSZEOLVADÁS”

Saron tehát tárgyalópartnert váltott:

2004-ben sikerült elfogadtatni az Izrael

irányában különösen szívélyes amerikai

neokonok által uralt Bush-kormányzat-

tal, hogy a zsidó állam – „figyelembe vé-

ve a realitásokat” – a végleges rendezés

keretében megtarthasson az 1967-ben

megszállt palesztin területeken létesí-

tett egyes nagyobb zsidó településeket.

(Az Egyesült Államok egészen addig hi-

vatalosan az 1949-es fegyverszüneti vo-

nalat, az ún. „zöld vonalat” tekintette a

rendezés alapjának és a felekre bízta az

ettől való eltérést.) Ez ugyanakkor azt is

jelentette, hogy Nagy-Izrael egykori él-

harcosa belátta: csak annyit szabad an-

nektálni a megszállt területekből, amely

stratégiai szempontból feltétlenül szük-

séges – ez lett az „elszakadási terv” –,

miközben katonai eszközökkel mindent

el kell követni, hogy a jövendő palesztin

állam éppen csak az életképesség kü-

szöbén egyensúlyozzon. Ki nem mon-

dottan e terv része a mai napig is épülő,

hivatalosan biztonsági kerítésnek neve-

zett, kb. 750 kilométeren át kanyargó

fal, amelynek nyomvonala általános vé-

lemények szerint gyakorlatilag a jövőbe-

ni határ mentén húzódik.

A terv lakmuszpapírja a tavaly szep-

temberben végrehajtott gázai kivonulás

lett, amellyel Saron két legyet is üthe-

tett egy csapásra. Egyrészt megszaba-

dult az egyik legrosszabb „portfoliójá-

tól”: az övezet stratégiai szempontból

Ciszjordániánál jóval kisebb jelentősé-

gű, túlzsúfolt és még palesztin viszony-

latban is elképesztően kaotikus, ahol

egyébként mindössze nyolcezer zsidó

telepes élt elszigetelve 1,3 millió palesz-

tin tengerében. Másfelől a buszokra pa-

kolt zokogó telepesek, a lerombolt há-

zak és a felgyújtott zsinagógák látványa

a kellően naivakban még szimpátiát is
folytatás
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KOLONIÁK CISZJORDÁNIÁBAN



kelthetett annak bizonyítására, hogy Iz-

rael úgymond áldozatokra is hajlandó a

béke érdekében.

A manapság egyébként már „össze-

olvadásként” emlegetett terv végrehaj-

tása azonban Saron agyvérzése és kó-

mája miatt már Olmertre maradt, illet-

ve marad. Az ügyvezető miniszterelnök

a választások előtt pontosította elkép-

zeléseit és 2010-re kijelölt keleti határo-

kat ígért Izraelnek. Eszerint három nagy

létszámú telepes blokk „olvadna be” Iz-

raelbe az egykori „zöld vonal” mentén,

valamint esetlegesen fenntartanák a

biztonsági ellenőrzést a Jordán folyó rit-

kán lakott völgyében is. A terv alapján

Izrael a ciszjordániai zsidó telepesek kb.

74 százalékát „ölelné magához”, nagyjá-

ból 175.000 főt. Földrajzi értelemben

mindez azt jelenti, hogy Szamáriában a

zsidó állam bekebelezné Ariel telepü-

lésfüzért, amelynek stratégiai jelentősé-

gét az adja, hogy „mögötte” keskenye-

dik el leginkább Izrael Állam területe –

ezen a ponton az egykori fegyverszüne-

ti vonal és a Földközi-tenger között

mindössze 14 kilométerre olvad a tá-

volság. Judeában annektálásra kerülne

a Betlehem tőszomszédságában épült

Gus Ecion településcsoport, amely már

Jeruzsálem hozzáférhetősége miatt fon-

tos Izrael számára. A legvitatottabb te-

rületi kérdés azonban természetesen

maga Jeruzsálem, amelynek végső meg-

hódítása az izraeli politika kiemelt cél-

kitűzése: szilárd alaptézisnek számít,

hogy Jeruzsálem a zsidó állam egységes

és oszthatatlan fővárosa. Az 1967 után

egyesített (de nemzetközileg el nem is-

mert) főváros lakosságának ma egyhar-

mada palesztin, akik a már annektált

keleti negyedekben koncentrálódnak. E

negyedek körül azonban gombamód

emelkednek a zsidó telepesek előváro-

sai. Har Homa, Maale Adumim, Pisgat

Zeev, Atarot és a többi kolónia láncola-

tot alkotva igyekszik elszigetelni a pa-

lesztinok által fővárosnak követelt Ke-

let-Jeruzsálemet a ciszjordániai arab et-

nikai tömbtől – kész helyzetet teremt-

ve a majdani végső rendezés idejére. Az

új status quo-t hivatott megteremteni

a fal itteni nyomvonala is, amely a spiri-

tuális szempontból legérzékenyebb te-

rületet, az Óvárost és közvetlen környé-

két Izraelben hagyva és az említett ko-

lóniákat körbekerülve csak néhány dél-

keleti városrészt hagyna a palesztin ol-

dalon, és elvágná a Betlehemet

Ramallahhal összekötő főutat, jelentő-

sen megnehezítve a közlekedést

Ciszjordánia északi és déli része között.

(Igaz, egyes hírek szerint a fal jeruzsále-

mi nyomvonala még módosítható nyu-

gati irányban, az Óvárost illetően azon-

ban Izrael nem hajlandó szuverenitás-

megosztásra.) 

KÉRDÉSEK ÉS KÉTSÉGEK

Tény, hogy a fal és az Olmert-kormány

által homályosan körvonalazott határ

Ciszjordánia területének mindössze 8-9

százalékát, arab lakosságának pedig pár

százalékát hagyná izraeli kézen – persze

csak akkor, ha a Jordán völgyének ellen-

őrzését a zsidó állam feladja. Emellett

azonban szinte egymást kizáróak az ál-

láspontok Jeruzsálem területi megosz-
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a egy pillantást vetünk az iz-

raeli közéletre, a magyar poli-

tikai elit tulajdonképpen le-

vetkőzheti minden szégyenérzetét

amiatt, hogy kampányüzeneteinek

háromnegyede a nyugdíjasokról szól.

A zsidó államban ugyanis jelenleg a

frissen alakult, s a 120 képviselőből

álló Knesszetbe rögtön hét mandá-

tummal bekerült Nyugdíjasok Pártja

(Gil) biztosítja az áprilisban feleskü-

dött Olmert-kormány – 67 mandá-

tumnyi – többségét. A nemzeti hős-

nek számító Rafi Eitan – az

Eichmannt kézre kerítő Moszad-

egység parancsnoka – által vezetett

párt bevallottan egyetlen program-

pontja a nyugdíjemelés, és ennek ér-

dekében bármely színezetű koalíció-

hoz hajlandóak voltak csatlakozni.

Persze, nem a Nyugdíjasok Pártja az

egyetlen újdonság az unalmasnak

semmiképp nem nevezhető izraeli

közéletben. Ilyen a jelenlegi, centris-

tának tekinthető kormány gerincét

adó Kadima is, amely tavaly novem-

berben alakult a Likud szétszakadása-

kor, Saron miniszterelnök és követői-

nek pártjaként. A Likudban a meg-

szállt területeről való kivonulást el-

lenzők maradtak Binjámin Netanjáhu

vezetésével, az izraeli jobboldal egy-

kori zászlóshajója a mostani választá-

sokon azonban mindössze a harma-

dik helyen végzett – ott is holtver-

senyben –, messze lemaradva a

Kadimától és a Munkapárttól. (Avar

János minden bizonnyal a Fidesz ha-

lálos csókjaként értékelné a fejlemé-

nyeket: Orbán Viktor tavaly nyári iz-

raeli útja során jelentette be, hogy a

Likuddal testvérpárti kapcsolatra tö-

rekszik.) Szintén korszakváltásnak ne-

vezhető a Munkapárton belül Simon

Peresz kiesése és az egykori szakszer-

vezeti vezér, Amir Perec elnökké vá-

lasztása. Személyében a védelmi tárca

először kap „outsidert”, azaz nem a

katonai ranglétrán felemelkedett ve-

zetőt – a tábornoki kar nem kis bosz-

szúságára.

A Olmert-kormány baloldali ellen-

zéke nem sok vizet zavar, amin egy

ilyen tiszteletet parancsoló katonaál-

lam esetében nincs mit csodálkozni.

A baloldalt a biztonsági kérdések-

ben „galamb” Merec, egy zsidó–arab

Knesszet-körkép
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tásának kérdésében (nem beszélve az it-

teni palesztinok jogállásáról), és teljes

mértékben kizáróak az 1948–49-es há-

borúban elmenekült-elüldözött palesz-

tinok és leszármazottaik millióinak ún.

„visszatérési jogáról”, ami egyébként

persze nyilvánvaló képtelenség, hiszen

Izrael a visszatérés pillanatában meg-

szűnne létezni. Bonyolítja a dolgokat az

„ideológiai” kolóniák ügye is – a palesz-

tin oldalon ragadó, elszigetelt fürtök-

ben élő 60-70,000 telepes többsége fa-

natikusan hisz bibliai küldetésében, s az

ő majdani kiürítésükhöz képest Gáza

evakuálása sétagaloppnak tűnik. 

A legfőbb kérdés persze a majdani

palesztin állam életképessége, amely

nélkül Izrael aligha érezheti majd magát

biztonságban. Intő jel, hogy a pár hó-

nappal ezelőtti tel-avivi terrorista me-

rénylet elkövetője Ciszjordánia északi

részéről, a fal már elkészült szakasza

mögül érkezett – a zár soha nem lesz

tökéletes. Egyelőre úgy tűnik, hogy Je-

ruzsálem a „minél rosszabb a paleszti-

noknak, annál jobb Izraelnek” politiká-

ját követi, így próbálván számára opti-

mális tárgyalási feltételeket kiharcolni a

végső rendezés idejére. E szempontból

szinte kapóra jött, hogy a januári pa-

lesztin választásokon a Hamasz aratott

győzelmet, ami a területek teljes nem-

zetközi elszigeteltségéhez és gazdasági

blokádhoz vezetett. Kétséges azonban,

hogy célravezető-e az a politika, amely-

nek eredményeképp csődbe megy a Pa-

lesztin Hatóság, összeomlik a gazdaság

és eluralkodik a káosz. A büdzsé legna-

gyobb részét a segélyek és az Izrael által

a Hatóság részére beszedett adók és ille-

tékek adják, amelyek átutalását három

hónapja leállították, a nemzeti jövede-

lem jelentős részét kitevő gyümölcs- és

zöldségexportot pedig nem engedik be

Izraelbe. A palesztin lakosság kb. egy-

harmada közvetlenül is függ a PH kifize-

téseitől, az egymással rivalizáló bizton-

sági szervezetek pedig bérezés híján

még több késztetést éreznek majd a

belharcra – amint azt a Fatah- és a

Hamasz-milíciák összecsapásai is jelez-

nek. Egyfelől érthető, hogy Izrael nem

szívesen áll szóba a Hamasszal annak

felvállalt terrorista múltja miatt, de az is

tény, hogy a szervezet tartja magát a

meghirdetett hosszú távú tűzszünet-

hez, és annak idején a PFSZ-nek is eltar-

tott egy ideig, amíg törölték a chartájá-

ból az Izrael elpusztítására vonatkozó

kitételeket. Azt sem szabad elfelejteni,

hogy az alapvetően szekuláris palesztin

társadalomban az iszlamizmus nem

hullik termékeny talajra és ezzel a

Hamasz is tisztában van – a mostani vá-

lasztást elsősorban „normális” belpoliti-

kai üzenetekkel, a Fatah-klientúra kor-

rupciójának támadásával és szociális

ígéretekkel nyerte meg. S gondoljon

bármit az iszlamistákról, az átlag palesz-

tin úgy értelmezi, hogy demokratikus

választása miatt lehetetlenítik el megél-

hetését. Tehát lehet, hogy a Hamasz

kormányon biztonsági kockázatot je-

lent; ha azonban lehetőséget sem kap a

demokratikus megmérettetésre, magá-

val ránthatja egész Palesztínát – és azt

Izrael is megérzi majd.    

– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

marxista törpepárt, illetve két arab

nemzetiségi párt alkotja – összesen

mintegy 15 képviselő. Az arab pártok

az izraeli állampolgársággal rendelke-

ző egymilliós palesztin közösség

egyenjogúságáért, a kétségkívül léte-

ző diszkrimináció ellen küzdenek.

Pontosabban küzdenének, ha az ara-

bok egyáltalán elmennének rájuk sza-

vazni, ugyanis a mostani választáson

együtt is alig 170,000 szavazatot kap-

tak. A szinte nem létező baloldalnál

annál meghatározóbb és összetettebb

a jobboldal. A Likud melett sajátos ré-

tegszervezet az oroszajkú bevándor-

lók kifejezetten „héja” pártja, a Yisrael

Betainu (Izrael a Hazánk) is. Vezetője,

Avigdor Liberman legutóbb azzal ke-

rült be a hírekbe, hogy egyes arab

nemzetiségű Knesszet-képviselők ki-

végzését követelte. Külön érdekessége

a törvényhozásnak a vallásos pártok

jelenléte, jól leképezve az izraeli társa-

dalom identitásbeli sokszínűségét. Sa-

ját pártja van a szefárd ortodoxoknak

(ez a mostani koalíció részét képező

Sasz), illetve az askenázi ortodoxok-

nak (Egyesült Tóra Judaizmus, jelen-

leg ellenzékben). Mindkét párt szá-

mára prioritás az állam egyébként is

karakteres vallásos jellegének további

erősítése – Izraelben például jelenleg

sincs polgári, csak rabbinikus házas-

ságkötés –, illetve a szekularizációs

törekvésekkel való szembeszállás.

Őket koalíciós partnerként általában

a vallási oktatásnak tett nagyvonalú

kedvezményekkel szokták lekezelni.

Míg azonban a Sasz héjának számít

biztonsági kérdésekben és lebegteti,

hogy támogatni fogja-e a kivonulást a

megszállt területek nagy részéről, ad-

dig az Egyesült Tóra Judaizmus e té-

ren semleges, mert nem cionista ala-

pon áll. A szélsőjobboldal jellegzetes

tömörülése a hetvenes évektől meg-

erősödött, s az ún. vallásos cionistá-

kat képviselő Nemzeti Unió-Nemzeti

Vallásos Párt, amelynek bázisát gya-

korlatilag a telepesmozgalom adja.

Ők, feloldva az ortodox judaizmus és

a cionizmus közötti, máig feszülő

dogmatikus ellentétet, Izrael Állam lé-

tére mint a zsidók megváltása felé ve-

zető út állomására tekintenek. Az

Erec benépesítését bibliai küldetésnek

tekintik és e téren semmilyen komp-

romisszumra nem hajlandóak. A párt

honlapja viszont megnyugtja a láto-

gatót, hogy nem gyűlölik az arabokat,

csupán azonnali és döntő katonai

győzelmet akarnak aratni felettük.       

– B. L. CS.



UFi: Ha egy amerikai barátja megkeres-

né, hogy egymillió dollárt szeretne most

befektetni Magyarországon, mit taná-

csolna neki? 

BPÁ: A barátaim jórészt egyetemi ta-

nárok, akiknek nincsenek ilyen problé-

máik. De ha mégis, akkor egy fél éve

még azt tanácsoltam volna nekik, hogy

vegyenek magyar részvényt. Ameriká-

ból nyilván az látszik, hogy itt minden

olcsó – részvény, föld, tulajdon, köt-

vény, minden, aminek növekedési po-

tenciálja van. Egyébként meg a magyar

államkötvényt tudnám javasolni, hiszen

kényelmes befektetés, sok izgalmat

megspórol az ember és Magyarország

az Európai Unió huszonöt tagállama

közül a saját államkötvényéért fizeti a

legmagasabb kamatot. Ami lefordítva,

azt jelenti, hogy a legdrágábban finan-

szírozza önmagát. Így egy londoni

bankháznak, egy  magyar nyugdíjasnak,

vagy egy egyetemi tanárnak, aki köl-

csönadja a pénzét az államnak hét-

nyolc százalékos kamatra – addig amíg

az árak mindössze három-négy száza-

lékkal nőnek, – ez rendkívül kedvező

befektetés, mindenfajta kockázat nél-

kül. Bolondnak is megéri. És úgy tűnik

az államnak is megéri, mert szorgosan

csinálja az adósságot, magas kamatra. 

UFi: Sokan felvetik, hogy a magyar tőzs-

de és így a magyar gazdaság rendkívüli

módon kiszolgáltatott az úgynevezett

„hot money”-nak, annak a pénznek,

amely virtuálisan mozog a világban. 

BPÁ: Igen, ez azt jelenti, hogy akinek fe-

lesleges pénze van, az keresi, hol fialna

legjobban megtakarítása. Például egy

bank, amely tele van rövid lejáratú beté-

tekkel, figyeli, hogy hol tudja a legjob-

ban kamatoztatni a pénzét. Ez egészen

pontosan úgy néz ki, hogy egy nagy iro-

dában ülnek a bankban a hózentrágeros

brókergyerekek, előttük számítógép

meg cukros víz. Fejenként Húsz-harminc

millió dollárokat mozgatják a pénzeket a

frankfurti, a londoni, a szingapúri vagy

akár budapesti tőzsdén. Ezek az úgyne-

vezett forró pénzek, hiszen két hétig itt

vannak, aztán továbbállnak, oda, ahol

több hozamot remélnek. De ezért per-

sze nem kell őket leszólni, hiszen termé-

szetes, hogy mindenki magas hozamot

szeretne a pénzért. Na, ilyen pénz elég

sok forog a magyar tőzsdén. Ezt végered-

ményben úgy hívják: kitettség. Ilyenkor

benne van a pakliban, hogy a befektetők

látnak egy rossz hírt a Reuters

képernyőjén és egyszerre veszik ki a pén-

züket. Ami nem összeesküvés, hanem

természetes reakció.  Mos két hete azért

nézte mindenki lélegzet visszafojtva a fo-

rint árfolyamesését, hogy melyik az a

pont, ahol a külföldi befektetők sorra

kezdik visszaváltani a forintjukat euróra.

Szerintem a jegybank elnök és a stábja,

jelenleg ezt a kritikus pontot figyeli: ha a

forint túllép azon a ponton, akkor min-

denki pánikszerűen elkezd eladni, és hir-

telen nagyot csúszhat a forint és vele

együtt a magyar gazdaság. De ne fessük

a falra az ördögöt!

UFi: Felfesthetnénk? Van reális esélye

egy pánikszerű kivonulásnak?

BPÁ: Van. Hiszen az állampapírok több

mint negyven százaléka külföldi kézben

van. A többi magyar szereplő, de ezek

jó része is külföldi tulajdonú magyar

bankok. A részvények 75 százaléka kül-

földieké. Nagy a kitettségünk. Ezért is

mondta teljes joggal, bár nem túl diplo-
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Bod Péter Ákos professzorral a Corvinus Egyetemen be-

szélgettünk a gazdaság helyzetéről, a hózentrógeresekről,

a józan észről, miniszterelnök-jelöltségről és a piac böl-

csességéről.  A végén rájöttünk, nem is olyan bonyolult ez

a közgazdaságtan. Csak az ország áll most kicsit rosszul. 
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Kitettség, adósságállomány, kamatszint, hozam: Viva la

Közgazdaságtan!

A tőke nyájtermészetéről
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matikusan a jegybankelnök, amennyi-

ben hazánk nem lenne uniós tagország,

akkor ilyen mutatókkal már rég a pad-

lón hevernénk és ott rugdosnának ben-

nünket a tőkepiaci szereplők. Ekkora

deficitet csak azért tudunk magunknak

megengedni, mert azt gondolja min-

denki, az EU előbb-utóbb rendet vág,

ha már nekünk nincs elég józan eszünk.  

UFi: A régió más országai, a cseh, a len-

gyel gazdaság is a magyarhoz hasonló-

an sérülékeny? 

BPÁ: Egy fehér könyvet tervezünk kiadni

az ország valós helyzetéről. Egyfelől hall-

juk a kincstári szöveget, hogy dübörög a

gazdaság, másfelől viszont nemrégiben

az Economist arról írt, hogy a magyar ela-

dósodottság  GDP százalékában

nemzetközileg is kiugró: 63 százalék. Ez

jelentős szám. Összehasonlításul: Csehor-

szágban ez a szám 43, a lengyeleknél 41. 

Nyugaton is van persze álla-

madósság, de van két fontos különb-

ség. Náluk az állam saját polgárai felé

adósodik el. Másrészt adósságuk sokkal

alacsonyabb kamatozású euróban van

– lásd Belgium, Olaszország esetét –,

míg Magyarország adósságállománya

jelentős részben külföldiek kezén van,

és sokkal magasabb kamatozású.  Így

míg Belgiumban az ál-

lamkötvények után a ka-

matot a belgák - saját

államuk hitelezői kapják

meg, addig Magyaror-

szágon évente a kamat-

szolgáltatás egy része –

mintegy másfél milliárd euró – külföld-

re megy. Ami nem etikai probléma, hi-

szen az ő pénzüket használjuk, hanem

gazdaságpolitikai hiba. Annál is inkább,

hiszen ez az adósság öt éve még csak a

GDP 54 százalék körül volt. Sőt, közben

nőtt is a honi GDP. Amiből következik,

hogy gyorsabban nő az adósság, mint a

gazdaság. Ennek fényében inkább azt

kell mondanunk, hogy az adósságunk

dübörög és a gazdaságunk csoszog. 

UFi: Ez miért nem került elő a kam-

pányban?

BPÁ: Az egyik nagy párt csinálta az

adósságot, a másik meg próbálta szá-

mon kérni az ígéreteket és a kisember

szempontjából kampányolt. Hogy en-

nek majd meglesz a böjtje, az nagyon

áttételesen jut csak el sokakhoz. A

minap lakossági találkozón idősebbek

előtt a hosszútávú következményekről

beszéltem, aztán valaki felállt és azt

mondta, ne haragudjon, de engem az,

hogy húsz év múlva mi lesz, hogy utol-

érjük vagy nem, nem érdekel. Vissza-

kérdeztem, pedagógiai célzattal, hogy a

jövő generáció szempontjait plasztiku-

san érzékeltessem: hát nincs önnek

kisunokája? Nincs – mondta. Na, hát

erre nem maradt érvem. Demográfiai

adataink, egy fáradt, megöregedett

országról tudosítanak. Persze nekem

szerencsém van, mert egyetemen taní-

tok, tehát látom az ország dinamikus

felét is. 

UFi: Ami most következik, azt úgy tű-

nik, még megérjük. Mire lehet számítani

a közeljövőben? 

BPÁ: A választások előtt nagy csend

volt. Igazán egyik párt sem vette elő a

megszorítások témáját. Most meg min-

denhonnan ezt lehet hallani. Az ellen-

zék is állandóan erről beszél, ami meg-

könnyíti a mentális váltóállítást az em-

berekben. Hiszen egy időre elhitték,

hogy itt vannak a választások és utána

minden jobb lesz. Most meg mindenki

a háromszoros Bokros-csomagtól ret-

teg. Aztán a végén csak egyszeres lesz,

és az emberek úgy érzik majd, hogy jaj

de jó, ezt is megúsztuk. 

UFi: Ki fogja rajtunk számunk kérni a

megszorításokat?

BPÁ: Két kritériumnak kell megfelel-

nünk a közeljövőben. Egyrészt itt a tő-

kepiac, vannak ezek a hózentrágeres

gyerekek, akik percenként adnak-vesz-

nek 20 millió dollárt. Őket teljesít-

ményre fizetik, akkor kapnak prémiu-

mot, ha jól megtérül a befektetés. Ne-

kik jó híreket kell hallaniuk rólunk

ahhoz, hogy ne vigyék el innen a pénzt.

Aztán itt van az Európai Unió, amely

eddig nem fegyelmezett meg minket.

Mi magyarok most sajnos csúnyán mu-

tatkoztunk be. Így reális a veszély, hogy

majd rajtunk statuálnak példát. Mert

egy Magyarország méretű országot

megbüntetni, az már üzenet. Üzenet

Olaszországnak és üzenet akár Német-

országnak is. Ne feledkezzünk meg a jó-

zan észről. Ha kicsit többet használ-

nánk, akkor nem vennénk föl drága hi-

teleket és nem erőltetnénk a költséges

PPP-modellt, aminek az árát többszö-

rösen kell majd visszafizetnünk. 

UFi: Mikor lesznek megszorítások?

BPÁ: Az önkormányzati választások

előtt a kormánynak valamit muszáj

már bejelenteni. Más kérdés az, hogy

annak a hatása csak később jelentkez-

ne. Itt van a gázáremelés. Azt igazán

csak januárban fogják megérezni az

emberek.  Mindenesetre valamit mon-

dani muszáj. Ha a beszéd hihető, akkor

lehet, hogy elég lesz az is az önkor-

mányzati választásokig. A

tőkepiaci szereplők, a

színes nadrágtartós fiat-

alok már inkább csak a

számoknak hisznek. De

őket meg lehet venni a hi-

hetetlenül magas kamat-

szinttel. Azzal, amely a magyar gazda-

ságot terheli. Hiszen, ha a magyar állam

hét százalékon finanszírozza magát, ak-

kor a Kovács és Társa Kft. már csak ti-

zenegy százalékon kaphat hitelt, és vé-

gül a Kovács néninek be kell érnie a

húsz százalékos kamatozású hitellel.

Sajnos nagyon drága államunk van.   

UFi: Nem olyan régen egyik pillanatról a

másikra miniszterelnök-jelölt lett. Be-

avatna minket a részletekbe?

BPÁ: Orbán Viktorral már beszéltünk

előtte, hogy szükség van egy mindenki

Demográfiai adataink, egy fáradt, megöregedett 

országról tudosítanak. Persze nekem szerencsém van,

mert egyetemen tanítok, tehát látom az ország

dinamikus felét is

folytatás
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számára elfogadható jelöltre. Itt több

név is felmerült, olyanok, akiket mind

a két polgári párt is elfogadhatna. Így

nem ért teljesen váratlanul Orbán Vik-

tor felkérése, de tudtam, ebből csak

akkor lesz valódi jelölés, ha a személye-

met mindkét párt vezetője és

testületei elfogadják. Orbán Viktor be-

jelentése után nem sokkal felhívtam

Dávid Ibolyát, aki mondta, hogy szóba

se jöhet a közös jelölt. Délután, amikor

a nevem a nyilvánosságra került, én

már tudtam a nemet, így a telefono-

mat lehalkítottam, jöttek a hívások, én

meg a lányommal végre töltöttem egy

nyugodt napot otthon, ahol nem tud-

tak elérni. Persze voltak érdekes

utózöngéi is a történetnek. Néhány

nap múlva egy kormányhivatalból

futárral küldötek egy beszámolót. Biz-

tos, ami biztos, gondolták.  De persze

volt olyan is, aki az utcán rám üvöltött

és korai elhalálozásomat kívánta.  Van-

nak bizonyos meglepő reakciók. De

hát ezzel számolni kell, ha valaki a tu-

domány elefántcsonttornyából egy

hágcsón leereszkedik a magyar politi-

kai mocsárba. 

UFi: Dávid Ibolyával milyen a viszo-

nya? Indokolta az elutasítást?

BPÁ: Igen, de ez egy magánbeszélge-

tés volt. Felsorolta nekem a saját

szempontjait és azokból az követ-

kezett, hogy neki nem érdeke az én je-

lölésem.  Őszintén szólva matematikai

esélyem se igen volt. Amikor a Heti

Válasz megkérdezte, hogy mit csinál-

tam, amikor meghallottam a jelölé-

sem, azt válaszoltam: frakkot azért

nem rendeltem. 

UFi: Ha úgy adódna vállalna még  poli-

tikai szerepet?

BPÁ: Úgy érzem, ez egyszeri alkalom

volt. Az első szabadon választott kor-

mányban mi annak idején tudtuk,

hogy személyünk egy ciklusra szól.

Azok az idők nagyon elhasználták az

embereket. Én úgy gondolom, hogy ti-

zenöt évvel ezelőtt a magam szerepét

betöltöttem. Azon kevés miniszterek

közé tartozom, akik elmondhatják,

hogy miniszterségük alatt szufficites

volt az államháztartás 1990-ben. Ak-

kor próbáltuk megfogni a pénzt, meg-

felelni a Valutaalapnak, és fegyelme-

zetten gazdálkodni: végül el is vesztet-

tük az önkormányzati választásokat.

Azóta erről bölcsen leszoktak a pár-

tok.

UFi: Sok legenda kering az 1990-es nagy

tőkekivonásról, amely megbénította az

Antall-kormányt. Mi igaz ebből?

BPÁ: Volt tőkekivonás, de szerintem

ez nem szándékos akció volt és nem a

személyünk ellen szólt. A Németh-kor-

mány az utolsó pillanatban bevallotta

a Valutaalapnak, hogy kozmetikázott

jelentéseket küldött. Ez nagyon meg-

rendítette a bizalmat Magyarország

iránt. Illetve a régióban egymás után

váltak fizetésképtelenné az államok.

Messziről ez egy térségnek tűnt, ezért

volt ez a jelentős tőkekivonás. A tőke

természetét viszonylag jól megismer-

tem és közgazdászként a tőkének nem

tulajdonítok túl mély előrelátást, sem

bölcsességet, sem politikai tudatossá-

got. A tőke inkább nyájösztönt követ. 

UFi: Mit szól ahhoz a felvetéshez, hogy

a tőzsde a baloldali kormányok alatt

működik jobban és a pénzügyi világ is

inkább a baloldali kormányokhoz áll

közelebb Magyarországon? 

BPÁ: Nem gondolom, hogy így lenne.

A magyar tőzsde hullámzásai évek óta

leginkább a külső tőzsdei folyama-

tokat követik. Egyébként a mostani

választások előtt fél évvel a hazai pénz-

ügyi világ inkább egy jobboldali kor-

mányban bízott. Pont a baloldaliak te-

hetetlensége és rossz kormányzása

vagy még inkább „nem-kormányzása”

miatt. Azonban ennek a szimpátiának

nem tettek jót a nómenklatúra-bur-

zsoázia ellenes kirohanások, amelyek-

nek sokszor volt tőkeellenes éle. Itt  a

kellett volna határvonalat húzni

egyfelől a mai magyar nomenklatúra

másfelől a piacgazdaság között. Ki-

mondani, hogy X. Y.-t zavaros vagyon-

szerzése okán nem kedveljük, de a pi-

acgazdaságot – nem ismervén ennél

jobb rendszert – igen. Sajnos ez nem

történt meg. Mindezek visszahatottak

a banki vezető körökre, akik 30–35

éves fiatalok, nem kommunisták, sőt

bosszantja is őket egy-két régi, bent

maradt káder. Őket okosabb politiká-

val meg lehetett volna nyerni. 

– KOLLARIK TAMÁS 

– NOVÁK TAMÁS

HIRDETÉS



örülbelül öt-hat éve tapasz-

talható a magyarországi ide-

genforgalom visszaesése, jó-

részt nemzetközi tendenciák miatt:

terrorizmus, utazási célok megválto-

zása. A helyzetet rontotta, hogy a

rendszerváltás óta nem volt kormány-

zati ciklusokon átívelő stratégia, kon-

cepció híján tovább romlott a helyzet.

Az idegenforgalmi tárgyú elemzések

zöme – amelyek lapjain nem ritka a

szegfűs és szabad madaras sorminta –

egyetlen valódi fejlődést említ: a Szé-

chenyi-terv időszakát. A millenniumi

támogatásokkal együtt jutott pénz

műemléki felújításokra, település-szé-

pítésre, tájvédelmi körzetek, nemzeti

parkok támogatására, de vízisípályák,

panziók, bicikliutak építésére is. 2002

után aztán a turizmus és idegenforga-

lom a gazdasági minisztériumból a re-

gionális fejlesztési tárcához került, a

szocialista technokrácia jegyében né-

mi svédcsavarral. Ma tárca nélküli mi-

niszter felügyeli a Miniszterelnöki Hi-

vatal politikai államtitkára által veze-

tett apparátust, amely a gazdasági és

közlekedési minisztérium egyik egysé-

geként működik. Aztán ott van a Ma-

gyar Turisztikai Hivatal, amely a turiz-

muspolitika kidolgozásáért és marke-

tingjéért felelős, egyben a Magyar Tu-

rizmus Rt. vagyonkezelői jogait gyako-

rolja. Ez utóbbi valósítja meg a kam-

pányokat bel- és külföldön, felel a tu-

risztikai információk terjesztéséért és

támogatja a regionális tevékenysége-

ket. 

Az állami vezetők a szezon előtt és

után egy jót nyilatkoznak, év végén

pedig elmondják, hogy néhány száza-

lékkal ismét több vendég jött Magyar-

országra. Persze könnyű az előző, rossz

adatokat felmutató évekhez képest

jobb eredményt elérni. Egyesek Kóka

János receptje alapján a szerencsés

külső körülményeket is a szocszab-

dem kormány eredményeként mutat-

ják be. Ilyen a fapados gépekkel érkező

turisták özöne. Ők két-három év óta

lepik el a fővárost, de nem a Pannon

Puma műugrásait szemlélik, hanem az

uniós csatlakozás révén olcsóbbá vált

utazási lehetőségeket használják ki:

repjegyet, szállást, piát meg odaadó

lányokat. 

A bel- és külföldi vendégek három-

negyede a balatoni és közép-magyar-

országi régiót, elsősorban is Budapes-

tet keresi fel, ez azonban a két terület

régi hírnevének és a közlekedésnek

köszönhető, nem a tudatos koncepci-

ónak. Egy véletlen a Gyurcsány-kor-

mány kezére játszott: a sármelléki rep-

tér eladása kifejezetten jól jött. Hozott

némi privatizációs bevételt, az ír vevő

pedig elkezdte idevonzani a fapados

társaságok révén a turistákat. Úgy lát-

szik, az írek számára a fővárosi ingatla-

nok után Hévíz, Zalakaros, Keszthely

és a Kis-Balaton közelsége és vize meg-

felelő vonzerővel bír. Talán hamarosan

a többi régiót is felfedezik a külföldi-

ek, ha már a kormány nem fektet be a

turizmusba.

Az állami szervek kevés pénzt fordí-

tanak Magyarország kül- és belföldi

reklámozására, és az elköltés módja is

felemás. Talán emlékszünk Tony

Curtis mosolyhadjáratára, vagy a ma-

gyar tehetségek bemutatására, ami

ötletként elmegy, rendszeresség nél-

kül viszont nem sokat ér. 2006 a bor és

a gasztronómia éve, meglehetősen

szerény reklámkerettel. Az egész kime-

rül az üdülési csekkek éttermekre ki-

terjesztett felhasználásával. Furcsa,

hogy egy sikeres ország gazdag polgá-

rai (ezek mi lennénk) miért nem jár-

nak többet étterembe. 

Végül vessük rá magunkat a Nem-

zeti Turizmusfejlesztési Stratégia szö-

vegére, ami jól tükrözi megrendelői

gondolkodásmódját. Az egész olyan,

mintha egy amerikai egyetemi tan-

könyv fejezeteit adaptálták volna,

meghintve globális marketinges blab-

lával. Ráadásul az alkotás és szerkesz-

tés során bekapcsolva felejtették a

bullshitgenerátort, így az összes divat-

szó felbukkan a szövegben. Természe-

tesen minden attraktív, emberköz-

pontú, célérték-alapú, hosszú távon

fenntartható, termékfejlesztés révén

diverzifikálható, vonzó perspektívát

nyújt, még jó, hogy innovatív, a piaci

réseket is lefedi, és biztosan az orrun-

kat is tisztíccsa. Az egyik szerző pedig

a rurális térségeket is szeretné fejlesz-

teni, elfeledve, hogy ennek a kifejezés-

nek van magyar megfelelője.

Ha hamarosan nem sikerül kidolgoz-

ni fürdőhelyeink és gyógyvizes üdülő-

ink fejlesztési tervét, a kastély- és vártu-

rizmus részletes koncepcióját, kialakíta-

ni az egységes turisztikai tájékoztatási

rendszert, sosem érjük el a szomszédos

országok, Szlovénia, Horvátország és

Szlovákia szintjét. A munkába sem ár-

tana belehúzni. – EÖRDÖGH PÉTER

Az országgyűlési választások miniszterelnökjelölti

vitájában a hiperaktív és kenetteljes jelölt (az a

szemüveges) többek között a turizmust jelölte meg

Magyarország egyik stratégiai ágazataként. A dolog

érdekes, mert sem a Medgyessy-, sem az első

Gyurcsány-kormány nem törte össze magát az idegen-

forgalom támogatásában. 

K
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zt hiszem minden szülő szá-

mára külön öröm, ha gyerme-

ke bölcsődében/óvodában/

iskolában szerepelhet egy-egy rendez-

vényen. A gyerekek számára is nagyon

fontos az ilyesmi, hiszen ilyenkor csak

rájuk figyelnek, ŐK állhatnak a színpa-

don, nekik tapsol mindenki. Ha valaki

eddig azt gondolta volna, hogy egy

ilyen rendezvény politikai szempont-

ból semleges, akkor határozottan

téved…

Délután négy órára gyűltünk össze

szülők, nagyszülők és boldog rokonok

egy dél-budai óvoda kertjében, ahol az

intézmény fennállásának 35. születés-

napját ünnepelték gyermekeikkel. Az

emberben persze már ettől rázendített

a kisördög: a 35. évforduló azért nem

olyan kerek, meg nem olyan nagy,

hogy különösen ünnepelni kellene;

meg egyáltalán – ha visszaszámolunk,

akkor az végül is a Kádár-rendszer kö-

zepe, most meg itt van nekünk ez a

szocialista kerületi vezetés, amelynek

bő egy évvel ezelőtt annyira fontos

volt az óvoda korábbi vezetőjének le-

váltása, hogy csak na, még egy jó kis

munkaügyi pert is a nyakába vett, csak

hogy helyet csináljon valakinek…

Na jó, távozz tőlünk rosszmájúság,

bár azért azt szabadjon megjegyez-

nünk, hogy az milyen volt 35 éve, ami-

kor a kerület csapata egy TV vetélke-

dőn nyert (!) óvodát magának… Aki

meg nem nyert, annak coki. Én ugyan

azt gondolom, hogy egy óvodát azért

építenek meg, mert szükség van rá, és

az nem egy szülinapi torta, vagy lottó

ötös… Ja és egy másik aspektusa az

ügynek: akkoriban született meg a „TV

majd elintézi” típusú gondolkodás,

ami logikus következménye az olyan

társadalmi rendszereknek, ahol a hon-

polgár (honelvtárs) rendes hivatali

úton nem tud elintézni semmit…

Most mindez mindegy, lássuk az ün-

nepet. Nem indulunk simán. A gyere-

kek ugyan felsorakoztak – hál’ Istennek

az én fiam az utolsó csoportban érke-

zik, tehát kapásból bő negyed órával

kevesebbet álldigál a napon, mint a

többiek. De miért is állunk? (Persze alá-

festésnek Halász Judit ordít a hangszó-

róból, ami önmagában nem baj,

dehogy miért kell az ócska zsibvásárok

hangulatát kelteni – nem tudom.)

A vendégek – nem a szülők hanem

–, a kiválasztottak leülnek az első so-

rokba (eddig rájuk vártunk), a bevonu-

ló óvodások pedig a klasszikus koreog-

ráfia szerint egy-egy szál virágot adnak

át a néniknek és bácsiknak. Jaj micsoda

stílustörés, nem piros szegfűt, hanem

valami kéket… Hogy csináljunk itt is

koalíciót: szoci koreográfia a szadi

színével… végeredményben csak Kádár

elvtárs hiányzott, meg a dísztribün.

Aztán jött a lájtos történelemhami-

sítás, hiszen az intézmény elmúlt har-

mincöt évének valamennyi vezetőjét

meghívták, de a közvetlen előd – akit

tavaly ebrudaltak ki – nem kapott virá-

got. Hogy a korábbi dokumentumok-

ból is törölték-e nevét, és a fényképek-

ről levakarták-e már, mint annak ide-

jén Rajkot, nem tudom, de ezután már

az sem lepne meg.

Ekkor jön a moderátor, aki nem csak

moderál – jelzem, saját magán kéne

ezt a tevékenységet kezdenie – hanem

egy rettenetes tanmesével is megör-

vendezteti az egybegyűlteket. Én meg-

kérdeztem fiamat – aki túl van már a

Fehérlófián, és az összes Grimmen –,

hogy tudta-e követni, de csak annyit

mondott, hülyeség – amiért persze rá

kellett szólnom, miközben megnyu-

Pár évvel ezelőtt Moszkvában egy pszichológiai kísérlet

részeként óvodásokat arra kértek, hogy játszanak el

bizonyos családi eseményeket. Az ünnep eljátszásához a

kicsik egy csomó üres üveget helyeztek el az asztalon,

majd körbe-körbe dülöngéltek kicsit. No igen a gyerekek

mintakövetése döbbenetes, ezt látták – és ezt is fogják

továbbadni saját gyerekeiknek…

A

A velünk élő Kádár-rendszer
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godtam a gyerek egészséges stílusérzé-

kén.

Ezután a magyar nyelvvel erősen ha-

dilábon álló vezetőnő próbál valamit

elnyökögni, aminek lényege annyi,

hogy őt az I. kerület elküldte (kezdtük

sejteni, miért), de bezzeg a XI. befogad-

ta. Érti az olvasó? A gaz fideszes I.,

kontra jótétlélek mszp-s XI. –

itt a vörös farok, aki annyira

hülye, hogy nem érti, reméljük

nem megy el voksolni ősszel.

Ezután következik az alpol-

gármester úr, egy nyikhaj, (ő

36 én 34, a különbség az, hogy

én nem akarom nagyszülő ko-

rú embereknek elmagyarázni,

milyen tapasztalt is vagyok), aki ott

rángatózik a színpadon és megtudjuk

tőle, hogy ő tegezhetné az óvodát, hi-

szen egy évvel fiatalabb nála. Hehe.

Majd némi rángatózás után lecsüccsen

és felölti a kötelező bájvigyort, amit le-

vakarhatatlanul odaragasztottak a KISZ

alapszerv minden vezetőjének arcára –

az egybegyűltek pedig felsóhajtanak.

De nem sokáig, mert a színre lép

Vitray Tamás. Hurrá! Ő vezette ugyan-

is a vetélkedőt 35 évvel ezelőtt – és hi-

ába énekelte az Illés anno: még mindig

azt gondolja, hogy övé a világ. A Ká-

dár-nosztalgia immáron mindenkit el-

öntött, a cikkíró és néhány hasonszőrű

társa elmenekült, de a hangszórók or-

dítása utoléri, meg persze vissza kell ér-

ni a gyerek szereplésére – hogy erről se

feledkezzünk meg, mert állítólag róluk

szól ez a nap, csak még nem derült ki.

Ja a gyerekek! Ők immáron egy egész

órája állnak, illetve ülnek. Kicsit unják

a dolgot, látszik rajtuk, hogy eljött ne-

kik: eddig a dolog nem róluk, de még

csak nem is nekik szólt. A szerencsé-

sebbeknek az árnyék jutott, a peche-

sebbek a napon töltötték ezt az időt,

míg két intelligens óvónőnek eszébe

jutott, hogy van itt árnyék is, és hát-

rébb tolták a padot. Legalább nem ka-

pott senki napszúrást. Huh.

A műsor nagyon jó – ugyan tökéle-

tesen kiderül belőle melyik csoporttal

foglakoztak folyamatosan

a nevelőik, és melyiket az

éppen aktuális ünnep ked-

véért idomították be, de ez

a kicsiknek természetesen

és örömünkre mindegy, ők

élvezik a szereplést, a szü-

lők örvendezését és ez jó

így.

És ekkor olyan jön, amit még nem

látott Lágymányos: színpadra lép a ve-

zetőnő és egy Nox számmal debütál a

döbbent közönség előtt… Innen már

nincs tovább lefelé. Itt már elfogynak a

szavak, a Megasztár döntősei meg ret-

teghetnek. Mi meg álmélkodunk: ösz-

szenőtt, ami összetartozik, és  passz. 

– F. L.

HIRDETÉS

…a színre lép Vitray Tamás. Hurrá! Ő vezette

ugyanis a vetélkedőt 35 évvel ezelőtt – és hiába

énekelte az Illés anno: még mindig azt gondolja,

hogy övé a világ. A Kádár-nosztalgia 

immáron mindenkit elöntött…



mikor egy hónapon keresztül

minden este egy új álom. Foci,

foci és foci tömény mennyi-

ségben, haverok, haverok, haverok,

meccsnézés most nálunk, aztán nála-

tok kint, aztán a kivetítős-szúnyogos,

aztán németsörözős-dülöngélős, aztán

már nem is tudjuk kinél. Sör, sör, sör.

Sör. Reggel Sport az újságosnál, délben

sporthírek, napközben neten, késő dél-

után már egy meccs, a végére hazaérek,

vacsora a tévé előtt, elemzés, ja később

ért oda a lába, mint a másik feje, ezért

ez tulajdonképpen lefejelés volt, mind-

egy. Van még ötven perc a következő-

ig, fürdés, mondjuk arra egy rövidebb

reklámbetét is elég lenne, höhö, a női

vébén kellene ilyen hosszú szünet, na

mindegy. Ezt a hűtőt viszont le kellene

cserélni, de nem érdekel, ha langyos,

hát így iszom meg. Hiányzik Vitár Ró-

bert. 

Más viszont nem nagyon. Egy hiány-

érzet nélküli állapot. Pedig nagyon más

az elmúlt napokban minden. De min-

denem megvan. Korábban az életem

más volt, mintha most nem is én len-

nék, de jó így nagyon. Tökéletes álla-

pot. Semmin sem idegesítem magam.

Drágám, akkor most elmagyarázom mi

a les. 

Ez a mondat valójában arról szól,

hogy most eldől, asszonyom leszel-e?

De melyik is a jobb csaj? Aki érti, vagy

aki nem? Hát persze,

hogy az, amelyik érti!!

Aki mást gondolt,

ugorjon más cikkre.

Köszi. Van köztük

olyan is, aki már régóta

érti, sőt. Jobban tudja,

mint mi. Előbb ül a té-

vé elé. Ránk teszi a lá-

bát és nem mi őrá.

Gyorsabban fürdik

meg, mint mi. Egy hét

után tudja, hogy kik

lesznek a legjobb négy-

ben, tízezreket nyer

tippmixen. 

Persze azért kevés az

ilyen. És fenntartások-

kal kezeljük, mert ő a

másik véglet, és külön-

ben is ez a mi szere-

pünk. Az ő szerepe a

reagálás. Előbb-utóbb ugyanis kitör a

hiszti. Ha előbb, akkor könnyű a dol-

god. Kész, vége, ennyi volt. Nincs mi-

ről beszélni. Minden férfi joga, hogy

négyévente nyugodtan megnézhesse a

focivébét. Aki ezt elvitatja, az túllé-

pett az alapvonalon. Cserét kérünk

már az első félidőben. Taktikai csere,

sajnos változtatni kell. A következő tí-

pus képes a csoportmeccsek végéig

visszafogni magát. Aztán beindul a gé-

pezet. Hát vele se legyünk túl kíméle-

tesek, mert rosszabb az előzőnél. 

Szerencsére ez nem a mi osztályré-

szünk. A miénk egy angyal. Ha okosan

belátó és barátnőzik nagyjából egy hó-

napot, akkor azért. Ha itthon marad,

akkor meg pláne. Vendégül lát, moso-

lyog, csinos, néha okosakat szól közbe,

vagy egyáltalán nem szól közbe. Hőfo-

kot optimalizál, sör-akciókat figyel, be-

szerez, háttérkondíciókról tárgyal a szál-

lítókkal. Időnként elereszt néhány po-

ént az elhanyagoltságáról, a döntő köze-

ledtével egyre vaskosabbakat. De türel-

mes marad a kis rafinált, mert tudja jól:

a vébé után extra vastag számlát tud

benyújtani felénk. – S. H.
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Négy év után újra itt a foci vb. A gondtalan meccsnézé-

sek ellenére ez valójában egy nehéz időszak, amikor sok

mindenkiről sok minden kiderülhet. Például a nődről is.

A focivébé alatt elválik, hogy kiből lehet jó feleség

Gömbök pártján
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HIRDETÉS
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zerencsére én focitól független éle-

tet élek és semmilyen kényszerítő

körülményem sincs, de ismerem a

barátnőim viszontagságait. A legtöbb pa-

nasz arra érkezik, hogy a férfi a VB idején

szeretné kivenni a szabadságát, mert nem

tud annál idilikusabb nyarat elképzelni,

mint a haverokkal Balatonon, a kertbe ki-

cipelt tévén, sörözés közben meccset néz-

ni. A feleség pedig nyugodt, békés szabad-

ságot szeretne, este ő akar lenni a köz-

pontban, romantikus beszélgetésekre vá-

gyik és arra, hogy felvehesse a lenge kisru-

hákat, amit egész évben vásárolt össze. El-

pocsékolt szörnyűségnek tartja, hogy

ehelyett azt lássa: a férje egész nap bo-

lyong, hogy valamivel kitöltse a meccsek

közötti időt, esetleg nagy élvezettel magá-

ba tömi a töltött paprikát, de ennyi. A fo-

cirajongó férjeknél azonban ez olyan tabu

és élvezet, hogy a vitatkozások csak meg-

rontanák, az amúgy is reménytelen han-

gulatot, úgyhogy az asszony tűr és meg-

próbál némi örömöt lelni az oda-vissza

rohangáló férfiak látványában.

KÉSZÜLŐDÉS

Egész nap csörögnek a telefonok és az

amúgy minden szervezésre képtelen fér-

jek is hatalmas elánnal látnak neki az es-

te megszervezésének. Ilyenkor a férfiak

maguktól vállalkoznak arra, hogy elmen-

nek bevásárolni és egész nyárra elegendő-

nek tűnő sörmennyiséggel térnek haza.

Fontos az, hogy a tévé minél nagyobb le-

gyen, de az is fontos, hogy lehessen ciga-

rettázni, tehát lehetőleg olyan helyet kell

választani – mondjuk egy teraszt vagy

kertet –, ahol senkit sem zavar sem a füs-

tölés, sem az ordibálás. A legnagyobb

képernyőjű tévé beszerelése után még a

legkényelmesebb ülőgarniturát is össze

kell állítani és ami fontos: ne legyen mesz-

sze a hűtő. A feleség klasszikus vendéglá-

tásra rendezkedik be, melegszendvicset

készít és felveszi a szép nyári ruhácskát,

mert végülis focinézés közben sem tilos

jól kinézni. Az más kérdés, hogy annál je-

lentéktelenebb szerepet, mint nőnek len-

ni meccs közben a drukkerek asztalánál –

nem nagyon lehet elképzelni.

BEKAPCSOLÓDÁS

Aztán, amikor elkezdődik a meccs, itt az

ideje az alkalmazkodásnak. Az egyik legegy-

szerűbb szerep, amit a nőnek illik bevál-

lalni: a figyelmes pincérnőként söröket

pakol az asztalra, de mivel a kiszolgálás

nem olyan bonyolult, ezért további lehe-

tőségek maradnak a bekapcsolódásra.

Lehet például olyankat kiabálni, hogy

húúú, meg jaj ne, és tapsolni sem árt,

amikor úgy tűnik, hogy a férfiaknak tet-

szik egy jelenet. Érdemes annak a csapat-

nak drukkolni, mint a többség, de

feltűnőbb, ha a másikat választjuk ki. Ha

megkérdezik, hogy miért éppen annak a

csapatnak drukkolunk, aminek, akkor a

következő logikus érveket lehet felhozni:

azért mert a focisták olyan helyesek, mert

Olaszország szép, mert mindig is utáltam

az angolokat, mert a németeknél van a

meccs, hadd győzzenek ők, mert

Trinidád és Tobago olyan vicces (készül-

tem), azért mert ők a narancsárgák stb.

Értelmes kérdéseket is fel lehet tenni, de

szerintem mindig csak az a kérdés, hogy

mi a les, mert az olyan bonyolult. És most

miért nem volt les, ő volt elöl? Akkor egy

nagyon türelmes magyarázat következik.

KONKLUZIÓ

A focinézést nem lehet elmebeteg cseleke-

detnek nyilvánítani, hiszen statisztikailag

bizonyítható, hogy értelmes emberek is

csinálják. A nők örülhetnek, hogy egyálta-

lán odaülhetnek a titkos férfi szeánsz köze-

pére. Apák öröksége ez. Mi van nekik más?

Dobjuk be magunkat. – L. L.

Vannak nők, akik szeretik a

focit, maguktól is megnézik

a meccseket, de ilyen nőből

nagyon kevés van, a többség

olyan mint Te, hogy még azt

sem tudja: világ vagy Európa

bajnokság lesz nyáron – vág-

ta hozzám egy barátom, akit

a cikk kapcsán felhívtam né-

mi tájékozódási pontot gyűj-

teni a foci témában. Szerinte

a nők egy része hisztérikus

görcsöt kap a témától és

megpróbálja debilnek beállí-

tani a focirajongó férfiakat,

míg mások türelmesen meg-

adják magukat a sorsnak és

leülnek a fotelba a TV elé.

Bedobás

Nők és a VB
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z évszázadok során Saban-,

Szúnyog- és Csiga- néven is

emlegetett Népsziget létezésé-

ről sok budapesti nem is hallott, nem

nagyon tudják hova tenni a térképen.

Ebben félreeső elhelyezkedése ugyan-

úgy szerepet játszik, mint mérete: teljes

úthálózata a Népsziget útból és a Zsilip

utcából áll. Három irányból lehet meg-

közelíteni a szigetet: a Duna Plaza mel-

letti gyaloghídon, az Északi Vasúti Ösz-

szekötő-híd járdáján Újpest-Városkapu

metrómegállótól, vagy Óbudáról, és

autóval Újpestről, a Zsilip utcán. 

Az északi vasúti összekötő híd két-

harmad-egyharmad arányban osztja

ketté a Népszigetet, a kisebbik, északi

rész a IV., a nagyobb a XIII. kerülethez

tartozik. A tulajdonviszonyok rende-

zetlenek, a két önkormányzat elképze-

lései ugyancsak eltérőek. Több hektá-

ros sziget-részek eladása amúgy bevett

eljárás a fővárosban, de a Népsziget

egyelőre tartja magát. A terület vé-

dettséget élvez, de ez nem szokott túl

nagy problémát jelenteni az ambíció-

zus ingatlan–fejlesztők számára. A szi-

getet rendszeresen elöntő árvíz valószí-

nűleg többet ér bármiféle természet-

védelmi besorolásnál: idén is szinte tel-

jesen víz alá került minden, a kecskék a

vasúti töltés oldalában vészelték át a

Duna látogatását.

FÜRDENI TILOS

Államvizsgái félidejében tartó jogász

kollégánk, Dézs, jól bevált, tekintélyt pa-

rancsoló Csepel Cruiserével érkezik. A

vasúti hídról dél felé indulunk, itt talál-

kozunk a többiekkel. A sarkon kecske-

farm. A kerítésen túl minden tökélete-

sen lepusztítva több hektáron, zöldet

csak kecske-magasság felett látni. Kecs-

kék az autón, kecskék a fán, kecskék

mindenhol, meg néhány kutya. Csepeli

szakértőnk meg is jegyzi: „Nem is lehet

tudni, melyik a kutya és melyik a kecs-

ke.” A kerítésen át gyerekek élelmezik az

állatokat, az egyik rutinos kecske egy vé-

kony faágon egyensúlyozva dugja ki a fe-

jét a kerítés felett, jelentős versenyelőny-

höz jutva ezzel riválisaival szemben.

Lesétálunk az Óbuda felé eső part-

szakaszra. A híd alatt most még el van

árasztva a föveny, de a nyári időszak-

ban jó eséllyel újra a környék kedvenc

strandja lesz (a Dunában fürdeni tilos,

de jó). Helyi informátoraink szerint Bu-

dapestre érkezésekor a Duna szennye-

zettsége még nem is olyan vészes. Az

Újpest felőli parton (szintén a híd tö-

vében) a Hotel Sziget várja kedves ven-

dégeit,  legolcsóbb szobája 4500 forint-

ba kerül egy éjszakára, de a legdrágáb-

bért sem kérnek többet 6200 Ft-nál. A

szálloda külseje és elhelyezkedése alap-

ján egyetlen üzemeltetési funkciót tu-

dunk kifizetődőnek elképzelni.

A zöld Budapest folyamatos defenzívában vannak a nem

kevés eufemizmussal lakóparknak nevezett, sokemeletes la-

kótelepekkel szemben. Az északi végeken van még egy szi-

get, ami egyelőre ártatlanul, esetlen kedvességgel (s a het-

venes-nyolcvanas évek formavilágával) várja a pihenni vá-

gyó népet. Semmi flanc, (szinte) semmi talmi csillogás.

Népsziget
A kecskék után jobbra
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Dél felé indulunk, de első célunkat,

a Partizánt zárva találjuk. A partra

vonszolt bárka még kivár a szezon-

nyitással (bár már látszanak a készü-

lődés jelei). Az első hely, ami nyitva

van, kényelmes, párnázott nádbúto-

raival és fehér IKEA-lampionjaival el-

üt a sziget lakberendezési main-

streamjétől. Rajtunk kívül csak a két-

fős személyzet élvezi a napsütéses, fel-

hőátvonulásos hétvégét (záporok, zi-

vatarok várhatók). Az üdítők és az

unikumok mellé szendvicset vagy me-

legszendvicset kérnénk. Az sajnos

nincs, de a kedves pincérhölgy fel-

ajánlja, hogy szívesen grillez csirke-

mellet, vagy karajt. Ám legyen. 

LAKÓHAJÓK, LAKÓPARKOK

Uzsonnánk befejeztével tovább sétá-

lunk dél felé. A Hawaii ismét csak na-

gyon zárva, úgy néz ki, mintha nem is

terveznék a nyitást a következő néhány

hónapon belül. Vele átellenben, a Szi-

get Büfében szerencsére felfedezünk

néhány vendéget. A bejárat mellett

nyitott Jaguar parkol. Latolgatjuk, hogy

a három asztaltársaság közül melyik-

hez tartozhat, de nehezen jutunk dűlő-

re. A lila zakós urat és partnerét vi-

szonylag nagy magabiztossággal zárjuk

ki a lehetőségek közül. A három har-

minc körüli nővel szemben inkább a

négyfős horgász-társaság egyik konszo-

lidáltabb tagjának szavazzuk meg a

cabriót. Tévedünk.

A büfé húsz éve is ugyanígy nézhe-

tett ki, egy újonnan kialakított, fedett

résztől eltekintve. Csíkos, fából és fém-

ből készült székek, apró kövekkel fel-

szórt udvar. Egyszerűen jó. A Sziget Bü-

fék iránt egyébként is elfogultak va-

gyunk, Keszthelyen rendszeresen mú-

latjuk időnket a népszigeti intézmény

druszájánál. A kínálat alapeleme a sült

kolbász és a hekk. Utóbbi a jelek sze-

rint errefelé is ugyanúgy honos, mint a

Balaton partján. A később érkezők szá-

mára fogyasztás közben telefonon ma-

gyarázzuk el, hogy a kecskék után kell

jobbra fordulniuk, s akkor már mind-

járt ott is vannak nálunk.

A Duna Plaza mögötti gyaloghídon

állva az egyik irányban a sziget múltját,

a másik irányban a valószínűsíthető jö-

vőjét látjuk. A sziget partján apró lakó-

hajók és horgász-stégek sorakoznak. A

másik parton épül a Prestige Towers és

a Marina Part. Visszafordulunk, az Ori-

on Campinget vesszük szemügyre. Az

árvíz után a bungalók nyitott ajtóval

száradnak, amúgy a kapu zárva, sehol

egy lélek. „Működik ez, csak még nincs

szezon” – foglaljuk össze a látottakat.

(Később látunk külföldi turistákat, la-

kóautókkal. Az Orion Campinget kere-

sik franciás kiejtéssel. Azt már nem

tudjuk meg, hogy bejutottak-e, vagy

elnyelte őket a népszigeti éjszaka.) 

ÉLŐZENE, TÁNC

Az este utolsó állomása az összekötő

hídtól északra fekvő Vasmacska (a le-

genda szerint Dézs sógora volt a név-

adó). A Cruiser csomagtartója elegáns

ugyan, de hosszabb távon igencsak töri

a kedves utas hátsóját, így még nagyobb

az öröm a megérkezéskor. A szintetizá-

toros néha virtuóz módon nulla kézzel

játszik (eközben sört nyit, csajozik, ren-

dezgeti a felszerelését). Ha gyantázást je-

lent be, az mindössze annyi változással

jár a nullakezezéshez képest, hogy addig

zene sincs. A mester Robert Miles lagzi-

sított feldolgozásaival és „A mikrofonra

folyjon a nyálad” jellegű dalszövegekkel

szórakoztatja az értő közönséget. 

Rajtunk kívül egy nagyobb asztaltár-

saság ballagást, anyák napját és szüle-

tésnapokat ünnepel, ha megfigyelése-

ink helyesek. Boldogan vegyülünk a

tánctéren, a zenész úr láthatóan élvezi

a sikert. Boldogan pacsizik és ígéri: „jú-

nius 15-étől, a vizsgaidőszak végeztével

minden este, hétfő kivételével élőze-

ne!”           – BALOGH ÁKOS GERGELY
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További sziget-tippek az STA Traveltől
Ha kíváncsi vagy, máshol hogyan használnak egy, a Népszigethez hasonló fő-

városi szigetet, menj el Bécsbe! Kiváló belvárosi szállásokat ajánlunk már 22

eurótól, s ha diák vagy, még egy welcome drinket is kapsz némelyikben.

Budapest-méretű sziget is van az EU-ban: Málta. Ideális nyaralóhely, ha

nemcsak olvadni akarsz a jobbnál jobb strandokon, hanem a kalandos tör-

ténelmi emlékek is érdekelnek, vagy búvárkodnál. Bár a máltaiaknak van sa-

ját nyelvük, amely az egyetlen latin betűt használó sémi nyelv, az emberek

többsége (csak) angolul beszél, így Málta remek hely arra is, hogy angolul ta-

nulj. 1 hetes tanfolyamot szállással már 360 dollártól találsz nálunk. 
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RED HOT CHILI PEPPERS: STADIUM

ARCADIUM

Warner

gy kilencvenes évek közepi, kife-

jezetten béna lemez (One Hot

Minute) után szinte mindenki

elkönyvelte a Red Hot Chili Peppers-t

amolyan jó évtizedes szavatosságú kel-

lemes kis színfoltnak, amely egyedi

módon vegyítette a funkot a rockkal,

velejéig amerikai, volt egy érdekes in-

dián énekese, oszt annyi. Az évtized

közepe különben sem az amerikai

rockzenéről szólt, Kurt Cobain '94-es

öngyilkossága után atomjaira hullott a

Seattle-ből világhódító útra indult

grunge-mezőny, és ekkor robbant be

az első pillanataiban magát még a

grunge-dzsal szemben meghatározó

brit-pop. Ebben a helyzetben jelent

meg a RHCP legrosszabb lemeze, utá-

na pedig jó néhány éves néma csönd. 

Zenetörténeti tény, hogy éppen eb-

ben a néhány (csöndes) évben fulladt

ki végleg a nyolcvanas években indult,

sokra hivatott és a mainstream szférát

is elérő, mitöbb: meghatározó pop-

rock mezőny. A U2 kétségbeesett pró-

bálkozást tett (1997, Pop), hogy az

elektronikával frissítse föl magát; az

R.E.M. a mellesleg remek New

Adventures albumra (1996) valami

buta tökösségből nem írt megaslágert,

és abban a pillanatban érdektelenné

vált; a Depeche Mode ebben az idő-

ben jött rá (1997, Ultra), hogy ha úgy-

mond lemond a közbeszéd potens

tematizálásáról, akkor is marad elég le-

mezvásárló; a Metallica férfiasnak csak

jóindulattal nevezhető lemezével

(1996, Load) és új, szinte yuppie

imidzsével éppen új tömegeket akart

megszerezni, ami nem sikerült, viszont

a régi tömeg nagy részét végleg elijesz-

tette; a Cure egy jó (hiszen régi szá-

mokból álló) besztoffal (Galore, 1997)

próbált (sikertelenül) megújulni, hi-

szen már évek óta olyan volt, mint a

popkultúra Frankenstein doktorának

legborzasztóbb találmánya; az INXS

énekese, Michael Hutchence pedig

egyszerűen kinyírta magát (1997).

Nézzünk csak végig a névsoron: csupa

olyan együttes, amelyek nélkül egy

egész generáció (a mai 25-40 évesek)

nem tudja elképzelni a világot – és bi-

zony, mindegyik az évtized második

felében került máig tartó, alapokat

érintő válságba (talán a DM valameny-

nyire visszajött a sírból).

p u n c s

Lemezvágó

E

HEAVEN STREET SEVEN: TUDOM,

HOGY SZERETSZ TITOKBAN

Warner

Heaven Street Seven vagy

egy jó évtizede, már a máso-

dik lemezével (Goal, 1997)

helyet kapott a hazai gitáregyütte-

sekkel mindig hűvös viszonyban álló

szélesebb körű médiában. Akkor er-

re rásegített az akkor rajzó britpop-

divat, ill. az az állandó (és elég szo-

morú) hazai mánia, hogy adjunk te-

ret annak, ami külföldön sikeres. De

a HS7 akkor is megmaradt nekünk,

amikor odakint lecsengett ez a divat,

és ekkor derült ki, hogy minimum

több lábon áll, és csak annyiban kö-

tődött az akkori angol zenei világ-

hoz, hogy egyszerű kódrendszerű

popzenét akar játszani klasszikus

rockzenekari eszközökkel. A Hol van

az a krézi srác? című dal még na-

gyobb áttörést hozott a kereskedel-

mi rádiókban, azóta pedig igazán ké-

toldali a rádióbarátság. Aztán még

egy slágertréfa (Dél-Amerika) követ-

kezett, még egy lemez, és az együt-

tes gitárost váltott. A gitárhangzás

adja minden rockzenekar arculatá-

nak lényegét, az új gitáros pedig

nyersebb hangzást hozott, üteme-

sebb, tkp. rockosabb felfogású al-

bum készült. A Tudom, hogy sze-

retsz titokban mindenképpen a leg-

lendületesebb HS7-lemez, ugyanak-

kor jó irányba módosított az alapfel-

fogáson is: bátrabb, karcosabb, fiata-

losabb Heveny áll előttünk. A Szív, a

Dunabeat és a címadó szám ezt fog-

ja propagálni a következő évben, a

három közül valamelyik országos slá-

ger lesz. Ha pedig körülnézünk a pré-

rin, és elkezdünk számolgatni, látjuk,

hogy saját valamikori mezőnyéből

ők élték meg a legszebb kort. Tíz év

után ritka dolog a megújulás, úgy-

hogy előlegezzük meg nekik a követ-

kező évtizedet is.

A
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És ennek a bomlási időszaknak a vé-

gén, 1999-ben jelentkezett a

Californicationnel a rossz lemezre kö-

vetkező több év mély hallgatás miatt a

köztudatban talán a ciki kategóriájá-

hoz is közelítő Red Hot Chili Peppers.

Kiderült, hogy a csönd nem sebnyalo-

gatással telt, hanem a funk-rock ala-

pok háttérbe tolásával megnyíló rock-

univerzum fölépítésével. A Californi-

cation egyszerre slágergyűjtemény és

konceptalbum, érzelmes és kőkemény,

táncos és elalvós, egyszerre az említett

mezőny kilencvenedik percben rúgott

becsületgólja és a RCHP új meccsének

kezdete. Hirtelen mindenkinek leesett,

hogy ezek még itt vannak, lehet, hogy

nem is az állandó, frusztráló hivatko-

zási alapként emlegetett 1991-es

Blood Sugar Sex Magic a legjobb mun-

kájuk, hanem ez. (Néhány hete a VH1

műsorában a Chili tíz legjobbnak sza-

vazott klip közül az első négyet a

Californication adta...) Hirtelen min-

denkinek leesett, hogy lehet szépen,

okosan, jogfolytonosan jobbat csinál-

ni, mint a régi munkák – és hogy leg-

többen vagy a régi zsírt kenik sokad-

szor és vékonyan a kenyérre, vagy ép-

pen át próbálják szoktatni a nagyérde-

műt valami rosszízű biokajára. De a

nép csak olyan, hogy várjuk meg a kö-

vetkezőt.

A 2002-es By The Way nem volt

olyan erős, mint a Californication, de

ez egyáltalán nem változtatott a dol-

gon: Kiedisék egy szálat (az érzelmes-

séget) megerősítették, és lágy, kelle-

mes, gyomrot ápoló kis hallgatnivaló

kerekedett belőle: más és mégis

ugyanolyan, mint az elődje, a

Californication dalos kishúga. Kétszer

egymás után nem hibázni: a közönség

el is szokott az ilyen figyelmességtől,

és bizony a hála nem maradt el: a

RHCP évekre az első számú

rockzenekarrá vált – míg a U2 Bonója

leginkább a Nobel-békedíjra hajt.

Mondani sem kell, hogy hatalmas vá-

rakozás előzte tehát meg az új Chili-

album megjelenését, és a dolgot csak

fokozza, hogy dupla albumról, az

együttes pályájának legnagyobb vál-

lalkozásáról van szó.

A Stadium Arcadium kiteljesíti a

Californication univerzumát, ki is

mondja, hogy az (a két lemez neve:

Jupiter és Mars), ugyanúgy illatos-

omlós, mint a By The Way, de vissza-

hív ezt-azt a másfél évtized előtti

funk-rockos lendületből is. Két évre

előre vannak rajta kislemezslágerek,

ugyanakkor a Stadium Arcadium egy

cseppet túlbeszélt, túlírt anyag, és jó-

indulat kérdése, hogy úgy fogjuk-e fel,

hogy ebben a túlírtságban bizony

megvan (mert megvan!) egy feszes, ti-

zenkét számos remekműre való maté-

ria, vagy úgy, hogy ez egy szétcsúszott

konceptalbum. De bárhogy is dönt a

lemezvásárlók hada és a média, az új

albummal a RHCP végleg beépülhet a

klasszikusok közé. Bizony, vannak fur-

csa mozgások a művészetben: ez az

előző kettőnél egyáltalán nem jobb,

viszont terjedelmével és koncepciós

igényével tiszteletet parancsoló mun-

ka olyan szinten utal a eddigi korsza-

kokra (akár rocktörténeti korszakokra

is – tessék megnézni a Dani California

klipjét, micsoda fricskagyűjemény),

olyannyira összefoglalja azokat, hogy

benne nem a pillanatnyi, hanem az

együttes eddigi összesített teljesítmé-

nyét olvashatjuk – és olvassuk ösztö-

nösen. Azzal pedig nincsen gond, és

most, hogy a zárókő rákerült az épít-

ményre, jó egy kicsit örülni, hogy an-

nak a nagy mezőnynek van még igazi

túlélője.                                 – SZ. B.

SNOW PATROL: EYES OPEN

Universal

ét nem rossz, de érzékelhe-

tő visszhangot csak Skóciá-

ban kiváltó album után,

szinte a semmiből robbant a

Coldplay-követők élvonalába a

dundee-i illetőségű brit csapat a

2004-ben megjelent Final Straw le-

mezzel. Azonnal a nyári fesztiválok

kedvencei lettek, és bizony éltek is a

lehetőségekkel, mára a Belle And

Sebastian mellett a legkeresettebb

skót könnyűzenei termék a Snow

Patrol. Hogy milyen zenéről is van

szó? A legjobb értelemben mondom:

semmi különösről. Megbízható szin-

ten teljesítenek, a megbízhatóan tel-

jesítő zenekarok átlagánál jóval több

innovatív hajlammal és életkedvvel,

közérthető témákról énekelnek és

ahogy ezt teszik, azzal a játszási sá-

vok bíróit is szimpátiára bírják. A

Snow Patrol slágereket szállít (a ma-

gyar köztudatba is juthat valameny-

nyi, hiszen remélhetőleg az idei Szi-

get-fellépésük előtt észbe kapnak a

hazai rádiók is), méghozzá olyan

egészséges lelkületű, változatos dalo-

kat, hogy ezzel az albummal mintegy

ki is nőtte ezt a Coldplay-követő izét.

Erről már szó sincs, viszont jöjjön egy

kis felsororlás: Hands Open, Chasing

Cars, Shut Your Eyes, It's Beginning

To Get To Me, Headlights On Dark

Roads. Na, ezek igencsak ismerősek

lesznek egy év múlva ilyenkor.

K
A Californication egyszerre slágergyűjtemény és konceptalbum,

érzelmes és kőkemény, táncos és elalvós



Évek óta fogyatkozó turistákkal, része-

gen bandázó német és holland tiné-

dzserekkel, egynyári meggazdagodást

kereső félvilági vállalkozókkal terhes

szezonok követték egymást. A lefelé

vezető spirált jó lenne megállítani.

Mondjuk egy balatoni imázskampány-

nyal. A tó imázsával ugyanis évek óta

baj van: ki-ki a maga útját járja a turis-

ták kedvéért folytatott versenyben. Az

elrettentő példákat most összegyűjtöt-

tük lapunk olvasóinak. Balatoni

Dizájncenter, 2006-ban.

NYAKKENDŐS HAL 

Kádár népének háztáji művészetét idé-

ző hirdetőtábla invitálja az éhes ván-

dort az egyik étterembe, zöld mellényt

és sárga csokornyakkendőt visel, fején

szalmakalap nyugszik, miközben uszo-

nyával a vendéglő felé bök. Az ötvenes-

hatvanas évek „cipőt a cipőboltból”

jellegű jelszavakkal dolgozó hirdetései-

nek hangulatát 2006-ba csempésző ha-

lacskával az alkotó öntudatlanul a ma

dívó retro stílus jegyeit alkalmazza.

Csak nehogy egy pesti romkocsma ra-

jongó magával vigye, balatoni trófeá-

nak…

ZIMMERFREI 2.0

A klasszikus, endékás turista-csalogató

felirat már annyira lerágott csont, hogy

meg se kellene említenünk. De ese-

tünkben kivételt tettünk: a visszafo-

gott kék-fehér táblát gipszoroszlánok

hada veszi körül, amelyek a szobát ki-

adó személy hatalmi törekvéseit szim-

bolizálhatják. Talán még a római gladi-

átorokat sem várta annyi oroszlán az

arénában, mint az egyszeri vendéget

ebben a balatoni panzióban.

NARANCS 

MŰPÁLMA

Következő mű-

tárgyunk egye-

nesen Miamiba

repít minket.

Bizonyára a

plasztik lasztik,

a drogorgiák és

a műanyag él-

vezetek városa

ihlette az alkotót a méretes műfa elké-

szítésére. A floridai város tengerpartját

rózsaszín réteggel bevonó Christo cso-

magolóművész magyar követője ki-

sebb léptékben ugyan, de hasonló íz-

léssel dolgozik. Érdemes megfigyelni a

hatalmas, őshonos nyárfák és a köztük

megbúvó plasztikpálma harmonizálá-

sát. Jó pont: a politikailag korrekt ter-

vező narancsszínt alkalmazott a

kőfideszes Siófok közönségének na-

gyobb megelégedésére.

PIZZA HÁTÚ TEKNŐC

A nyolcvanas évek gyermekeként a

rendszerváltás hajnalán volt szeren-

csém rendszeresen megtekinteni a Tini

Nindzsa Teknőcök című amerikai rajz-

filmsorozatot. A ma már teljesen meg-

szokott, erőszakra épülő rajzfilmek el-

ső fecskéje nagy sikert aratott korosz-

tályomban. Ráadásul a gyerekek elő-

ször találkoztak a nagy reneszánsz fes-

tők neveivel, hiszen a mutáns, pizza

hátú, nindzsáskodó teknősök (te jó

ég!!!) Leonardo, Donatello, Michelange-

lo és Raffaello neveit viselték. A képen

látható gyerekjáték tehát akár nosztal-

gikusnak is nevezhető, bár nosztalgia

alatt most nem a békebeli polgári idők

utáni sóvárgást, hanem a gyerekkor íz-

lésbeli tévelygéseire való vidám emlé-

kezést értem. Ne tessék bántani, nem

én tehetek róla: én csak azt néztem az

egyetlen tévéadón, amit adtak. És ak-

kor még kereskedelmi adók se voltak!

A mai srácok biztos szívesen ülnek be-

le a teknős pizza hátának kellős köze-

pébe. A ketchup akkor jön, ha kiüti a

fogát rázkódás közben, hehe.

KERTI TÖRPE

A germán faj felsőbbrendűségét egykor

hirdető elmék nagyot néznének: az új

embertípus reményét jelentő

Hitlerjugend tagjai öreg fővel a Balaton

30

Mialatt a Fidesz önmagát, az MSZP a megszorítás szó szi-

nonimáit, mi meg az államadósság okozóit keressük, a

Balaton többhónapos téli álmából ébredezik. A Balaton

is keresi önmagát. 

Balatoni nyál
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környékén süttetik sörhasukat, miköz-

ben gyermekien ártatlan hobbit talál-

tak maguknak. Telket vesznek maguk-

nak, a kertbe pedig törpét, műlibát,

műgombát állítanak. És elégedetten

gyönyörködnek bennük! Közben talán

arra emlékeznek, hogy milyen is volt

ugyanitt a frontbarátkozás Szásával,

akit cigarettával kínáltak, ő meg a vod-

káját ajánlotta fel egy húzásra. Persze,

miután a magyarok nyúzásán mindkét

fél átesett. Ma már nem veszik észre,

hogy a kertitörpe-kultúra a német te-

rületeken kívül mindenhol közröhej

tárgya. Csak az a baj, hogy a nyugger

Jürgenek és Hildegardok az ősi magyar

rögbe is törpét szúrnak le. Scheisse.

KROKODIL KORLÁT

A megrendelő nyilván úgy akarta kife-

jezni a felső tízezerhez való tartozását,

hogy az erkélykorlátra Lacoste-

krokodil mintájú fémlapokat gyárta-

tott. Ha jobban megnézzük, a tátott

szájú hüllő mintha egy kicsit vigyorog-

na a korlátolt lakón. Apropó: gyerek-

koromban volt egy rakás ilyen krokodi-

los pólóm. Valaki megsúgta, hogy na-

gyon márkásak. Addig örültem neki,

amíg észre nem vettem, hogy a többi-

eknek is van egy rakás krokodilos póló-

ja. Szomorúan vettük tudomásul, hogy

a mi Lacoste-unk nem az a Lacoste. Az

eredeti pólók a húsz-harmincezres ár-

kategóriában maradtak. Lehet, hogy a

korlát megrendelője is ilyen gyerekkori

frusztrációkat élt át. Aztán, miután

megszedte magát a játékgép-

bizniszben, visszavágott. Mert megte-

heti.

VADKELETI 

INDIÁN

Egyes balatoni

vállalkozók úgy

döntöttek, ele-

gük van abból,

hogy a magyar

politikai elit, a

Fidesz és az

MSZP nem tö-

rődik eleget a

transzatlanti kapcsolatokkal. Saját

kontóra erősítik a magyar–amerikai

kulturális viszonyt. Például úgy, hogy

faindiánt állítanak az étterem elé, aki

jobbjával megálljt parancsolva, baljá-

val árlapot tartva invitálja a May Ká-

roly rajongókat a western étterem bel-

sejébe. Odabent bárszékek helyett vas-

ra húzott nyergeket lovagolhatunk

meg a pult mentén, és néhány whisky

után beleélhetjük magunkat a magá-

nyos igazságosztó szerepébe. Mert van

elég rosszfiú Hungary Countyban, aki-

ket le kéne nyomni. Az, hogy a 21. szá-

zadi multikulturalizmusban semmi

sem lehetetlen, az is bizonyítja, hogy

félmeztelen indiánunk feszes nacit és

Ludas Matyiéra emlékeztető bőrcsiz-

mát kapott a vélhetően liberális festő-

től, mokasszin helyett. Winnetou forog

az örök vadászmezőkön.

AMERIKAI RÉMSÉG

A magyar–amerikai giccsbarátság ez-

zel még nem ért véget. A Hip Hop U.S.

Club Westside California (szavak sor-

rendje változtatható) elnevezésű

vendéglátóipari egység tanúsítja: a

rap már nem csak az amcsi nagyváro-

si gettók zenéje, hanem igazi transz-

nacionális szövegi és képi rendszer,

amelyben testvér lészen minden

yoember. Tulajdonképpen nem is ál-

lunk messze a valóságtól. E sorok író-

ja két évvel ezelőtt, egy véletlenül ná-

la landolt repi-jeggyel megtekintette

a rapper Coolio műsorát a siófoki

Flörtben. A lejárt szavatosságú

exvilágsztár jót bulizott koncert alatt

és utána is: nagydarab német csajokat

válogatott maga köré, mielőtt bevo-

nult volna a VIP-szekcióba. De Cooliót

látni a siófoki Plus áruház

parkolójában… szürreális élmény volt.

A feliratra visszatérve: a graffitinek

szánt szöveg rémes példája a műmá-

jerkedésnek. Kalifornia-alsó megjelent

Széplak-alsón. A felfestett amerikai

zászlót ráadásul kék-fehér csíkokkal és

piros alapon fekvő csillagokkal ábrá-

zolták. A környezet azért visszaüt: a

fal melletti kidőlt kukát és a GÁZ fel-

iratú vezetékdobozt akár spontán

szimbólumnak is tekinthetjük.

VÁLTOZÁS KÉTEZERIX

A strandok még csak ébredeznek a sze-

zon előtt. A kihalt sétány boltjai még

zárva vannak. Csak egy felirat látszik a

falon: Change. Hát igen, az ráférne a

Balatonra. És Magyarországra is.            

– RAJCSÁNYI GELLÉRT



32

VI I I .  ÉVF OL YA M,  5 .  SZÁM,  2006 .  MÁJUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

ár az első tíz perc után kezd-

tem furcsán érezni magam:

mintha Hollós Ervin „Kik vol-

tak, mit akartak” című, negyven évvel

ezelőtt írt könyvének lapjait látnám

megelevenedni a színpadon. Fellép itt

jóformán mindenki: a felkelők erélyte-

len parancsnoka, a bricseszes földesúr,

a kisnyilas, a vérszomjas házmesternő,

a börtönből szabadult köztörvényes

bűnöző, a falábú volt hortysta tiszt. A

másik oldalon viszont felmagasodik

Mező Imre, a budapesti párttitkár, a

spanyol polgárháború hőse, az ember-

arcú üldözött, akinek jellemrajzát ro-

konszenves esendőségek teszik kontú-

rossá: szívbéli bajai és szívbaja, ame-

lyekkel dacolva, igaz kommunistaként

vállalja az elkövetett uralkodástechni-

kai malőrökért a mártírhalált… 

Igen, Térey János darabjában félre-

csúsztak a hangsúlyok és eltorzultak az

arányok. Míg ugyanis Köztársaság téri

pártházban ragadt ávós katonák, tisz-

tek és pártmunkások néha hibáznak, az

ostromlók folyamatosan bűnöznek. A

pártmunkásoknak jellemük és egyéni-

ségük van, az ellenforradalmárok (a da-

rab összképe alapján írom így, idézőjel

nélkül) viszont papírmasé figurák, kö-

rülbelül olyan igényességgel megfor-

málva, mintha a korabeli Ludas Matyi

lapjairól léptek volna elő.

Ez a súlyos, eredendő torzítás akkor

is fájdalmas volna, ha az előadás

amúgy kiemelkedő erényeket csillog-

tatna. De a darab sajna, szinte minden

ízében gyenge: deklamálva, szellemte-

lenül verselő narrátora – bár sokat be-

szél és néha fontos dolgokat mond –

nem tudja sem bekeretezve, sem idé-

zőjelbe téve, sem akárhogy másképp

elemelni a darabot az ötven évvel ez-

előtti, szörnyűségükben is unalmas

közhelyektől. A nézők szívét mindig

megmelengető szerelmi szálak termé-

szetesen a pártház védői között szö-

vődnek, miközben az ellenforradal-

mároknak csak egy brutális megerő-

szakolási kísérlet jut. Kiábrándítóan

közhelyes fordulat, amikor a gyilkos

proli-némber (Szirtes Ági kiváló alakí-

tásában) a ribillió után hazamegy

megfőzni az ebédet, egy könnyű lép-

tű, ifjú ellenforradalmár pedig beje-

lenti, hogy most udvarolni indul... Az

előadás egyedüli érdemeként a díszlet

dicsérhető: karakteres, érdekes és

funkcionális. Egy-egy mellékszereplő

(például a tankvezető) játéka azt is

felvillantja, miképpen lehetett volna

feloldó erejű, balladisztikus groteszket

alkotni 56 ötvenedik évfordulójára,

Hollós Ervin hajdani kádárista belügy-

ér írásainak vetített képes illusztráció-

ja helyett.

Az igazi kérdés persze akkor horgad

fel bennünk, ha a színlapra nézünk. Ezt

a színpadi fiaskót ugyanis az ország

egyik vezető színháza, a Katona hozta

össze és Gothár Péter rendezte (aki

mindmáig egyedül volt képes remek-

művet alkotni ötvenhatról – emlékez-

zünk csak a Megáll az időre). Mi tör-

tént? Mi történik itt?

Megkockáztatom, hogy a dologban

egyfajta, a magyar kulturális és politi-

kai életet azóta is búvópatakként meg-

határozó speciális félelem, a csőcselék-

től való rettegés a ludas. A második vi-

lágháború üldözéseinek emléke és saját

bűneik tudata méltán ébreszthetett

bénító félelmet ötvenhat kommunistá-

iban, akármilyen származásúak voltak,

és az atrocitások méltán ébreszthettek

félelmet sok korábbi üldözöttben,

akármilyen ártatlanok voltak is. Itt, ké-

rem – és ezt azóta mi, 56 utókora is

megtanulhattuk – igencsak rebbené-

kenyek a szempillák, akár okkal-joggal

remegnek, akár piszkos számításból, kí-

vülről remegtetik azokat… Nem én ak-

tualizálok, hanem az előadás aktualizál

(hiszen a minapi választásokon győztes

párt székháza előtt játszódik), amikor a

látottakról eszembe jut a Demokrati-

kus Charta története és az MSZP ha-

talomra jutása. Ez a színdarab, ötven-

hat lényegének meghamisításától sem

visszariadva, hitelesíti a „csőcseléktől”

való irracionális fogvacogást, ami

nagy baj. De még nagyobb baj, hogy

ez a torzító rettegés politikai szinten

tovább legitimálódik, mert így a de-

mokrácia egyszerű eszköztárrá süly-

lyed: azon eszközök gyűjtőfogalmává,

amelyek segítségével a – néha népnek

is becézett – csőcselék féken tartható.

E fő célhoz képest pedig szinte mind-

egy, hogy a fékentartás milyen hazug-

ságokkal, mekkora államháztartási hi-

ány árán, netán az EU szankcióit koc-

káztatva, a forint vásárlóerejét rontva

vagy éppen főhivatalnokok törvényel-

lenes kirúgásával történik.  

– PÁKOZDI IMRE

p u n c s

Marjai Józsefék kitüntetésével újabb lendületet vett a

Kádár-rendszer „főhőseinek” rehabilitációja. Nyilván 1956

ötvenedik évfordulójára is beindulnak a testvéri (think-)

tankok, hogy ötvenhatot ne szabadságharcnak, hanem „a

szocializmus építése közben elkövetett súlyos hibák

tragikus következményének” tüntessék fel. Az viszont

meglepő, hogy ennek a hadoszlopnak az élén kedvenc

színházam, a Katona halad, a Kazamaták bemutatásával.

Kazamaták
Köztársaság tér, 1956

M



z először 1985-ben megjelenő

periodika a Bibó-kollégisták és a

hozzájuk közel álló értelmiségi-

ek közös szellemi terméke volt. A Szá-

zadvég Kiadó megalapításakor a rend-

szerváltozásban aktív szerepet vállaló fi-

atal generáció szellemi arculatának meg-

teremtéséhez, a demokratikus politikai

kultúra ápolásához kívánt hozzájárulni.

A Stumpf Istvánék által alapított Szá-

zadvég már akkor az aktuális társadal-

mi-politikai kérdésekkel foglalkozott, és

a fő cél máig sem változott meg: a leg-

égetőbb, ám kellően még nem elemzett

közéleti és társadalmi problémák tudo-

mányos igényességű feldolgozása jellem-

zi a mai napig a folyóiratot. 

Mint Varga Zoltán, a Századvég ki-

adó-igazgatója kiemelte: a folyóirat

nem lebeg a világ felett, hanem reflek-

tál arra. Tudományosan, de közérthe-

tően, bizonyos értékek mentén kiállva,

de pártpolitikától füg-

getlenül kíván hű képet

festeni Magyarország és

a nagyvilág társadalmi

és közéleti helyzetéről. A

Századvég folyóirat

megalapítása óta a magyar progresszió

értékeinek, az európai fejlődés mintái-

nak bemutatására törekszik.

A politikai életben egy kicsit is járta-

sak előtt nem ismeretlen az a tény,

hogy a folyóirat egyes meghatározó

személyiségei a polgári oldalon találha-

tóak. A Századvég viszont mindig is

hangsúlyozta magáról, hogy más poli-

tikai-eszmei meggyőződésű tudósok,

szakértők is publikálnak a folyóiratban,

senki nem lett amiatt elutasítva, mert

eltérőek a politikai nézetei. Másfajta

cenzust viszont alkalmaznak: a klasszi-

kus szerkesztési elveket követik, tehát

a szerkesztők foglalkoznak az írásokkal,

gondozzák a szövegeket. Varga Zoltán

kiemelte: több más folyóirattal szem-

ben a Századvég nem töltelékírásokat

közöl: fontos, hogy „magvas írások”

szerepeljenek a lapban.

Ez többek között azért is lényeges

szempont, mert a tudományos

könyv- és lapkiadás rossz helyzetben

van a mai Magyarországon. Folyóira-

tok szűnnek meg alig egy-két szám

után. Nehéz megtalálni a tudományos

igényesség és a népszerűség közötti

arany középutat. A tudományos fo-

lyóiratok jellemzően veszteségesek,

rászorulnak az állami, illetve magántá-

mogatásokra. De azt sem lehet elvár-

ni, hogy az állam vagy a multicégek

hosszú távon finanszírozzák a folyó-

iratok veszteségét.

Ezért van szükség olyan kiadványok-

ra, amelyek a köz szélesebb körű ér-

deklődésére tarthatnak számot. Ilyen-

nek bizonyult az először 2003-ban

megjelenő kormányértékelő évkönyv.

Az évről évre nagyobb sikereket elérő

kiadványsorozatot a jövőben is folytat-

ni kívánják. A közönségsikerek mellett

komoly szakmai sikert is elkönyvelhet

a Századvég kiadó: az adott év legjobb

szociológiai publikációjáért járó

Polányi-díjat kétszer is elnyerte a

könyvkiadó. 2006-ban a Századvég Ki-

adó nyerte el a Nemzeti Kulturális

Örökség Minisztériuma által alapított

Fitz József-könyvdíjat. Egedy Gergely

Brit konzervatív gondolkodás és politi-

ka (XIX–XX. század) című könyve

2005-ben a legjobb politikatudományi

publikáció díját nyerte el.

A szakmai közösségek elismerését

tehát már kivívta a kiadó. Mégis, Varga

Zoltán szavaival élve: „szép, sanyarú

szakma” a tudományos

könyvkiadás. A Századvég

a tömegkultúra és a politi-

kai mainstream sodrásával

szemben, tudományosság

és közérthetőség között

egyensúlyozva, kevés állami támoga-

tást remélve küzd azért, hogy a kiadó

eredeti céljai: az aktuális, de kellően

még fel nem dolgozott közéleti és tár-

sadalmi problémák feldolgozása to-

vább folytatódhasson. Tíz év már szép

életkor egy folyóirat esetén. Reméljük,

tíz év múlva is olvashatjuk majd a Szá-

zadvéget.                                  – R.G.

p u n c s
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Tíz éve, 1996-ban indult útjára a Századvég politikai

folyóirat új folyama. A jól ismert sárgásfehér borító és

piros-fekete betűk nem változtak meg az évek során; és a

főnix-szimbólum is ott van minden egyes kiadványon: az

állandóság, a változatosság és az újjászületés egyaránt

hozzátartozik a folyóirat történetéhez.

A Századvég tíz éve

A

A legégetőbb, ám kellően még nem elemzett közéleti 

és társadalmi problémák tudományos igényességű 

feldolgozása jellemzi a mai napig a folyóiratot
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armadik Birodalom kancellárjá-

hoz szóló dokumentum végle-

ges szövege ez lett: „Engedje

meg Excellenciád, hogy amikor a törté-

nelmi nevezetességű Brenner-hágónál

ma átléptem a Német Birodalom hatá-

rát, megemlékezzem ama feledhetetlen

tapasztalatokról, amelyeket a III. Biroda-

lom biztonsági szerveinek börtöneiben,

gyűjtő- vagy munkatáboraiban, egyéb in-

tézményeiben, valamint – a háborúval

összefüggő kiürítés során – az ottani

kényszerű tartózkodások és utazások

alatt, egyaránt közegei és a polgári lakos-

ság részéről is szereztem, illetve a sorsom-

ban osztozó társaim szereztek. 

Legőszintébb meggyőződésem, hogy az

a rendszer, mely így előttem megnyilvá-

nult, méltán tekintendő az e világháború

végét jelentő, új Európát teremtő győze-

lem legfőbb okozójának.

Újólag biztosíthatom, hogy tapaszta-

latainkat soha el nem feledjük; s termé-

szetesnek tartom, ha a más államok pol-

gáraival szemben követett irányát e más

államok is követni fogják és a Német Bi-

rodalommal kapcsolatban a viszonosság

elvét figyelembe veszik. – Kállay s. k.” 

„MIÉRT JÖTTEK MAGUK IDE?”

Hlatky államtitkár és Kállay miniszterel-

nök jó ideje nem volt már hivatalban ek-

kor, amint a velük egy járaton utaztatott

többi magyar sem. A szöveg nyelvezete

miatt viszont még őreik sem szólhattak

volna semmit,  ha megtalálják: Hlatky

szerint „igazi értelmét aligha fogták vol-

na föl”. Kállay a táviratban megjelölt in-

tézményeket nem egy baráti ország kor-

mányfőjeként, hanem fogolyként ismer-

te meg. A németek már Magyarország

megszállásának napján le akarták tar-

tóztatni, végül több hónapos zsarolás

után novemberben lépett ki a számára

védelmet nyújtani tovább nem tudó bu-

dapesti török nagykövetség kapuján.

Dachauba a mauthaseni lágerből, a gáz-

kamra fölötti cellák egyikéből érkezett,

ifjabb Horthy Miklóssal együtt, akit vi-

szont októberben, a kiugrási kísérlet

napján raboltak el. Innsbruckban talál-

koztak a további nyolc magyarral, akik

akkor már hosszabb ideje vándoroltak

lágerről lágerre a III. Birodalom legkü-

lönlegesebb foglyainak, „Sonder-

Häftling”-jeinek csoportjában, amely-

ben ott volt Leon Blum, a volt francia

miniszterelnök, Schuschnigg volt oszt-

rák kancellár, Hjalmar Schacht, Német-

ország korábbi pénzügyi vezetője, Mar-

tin Niemöller, a legendás hitvalló lel-

kész, Halder vezérezredes, aztán a Hit-

ler elleni sikertelen merénylet szervező-

jének, a kivégzett Stauffenberg vezérka-

ri ezredesnek kiterjedt rokonsága, Xa-

vér Bourbon pármai herceg (IV. Károly

sógora), Kokorin hadnagy, Molotov

unokaöccse,  és a görög tábornoki kar

öt tagja. A másfélszáz túsz és fogoly

Hlatky Endre listája szerint tizenhat eu-

rópai országot képviselt. 

A tíz magyar tehát nem adhatta föl

az idézett a táviratot. Nem is volt ilyen

céljuk. Talán csak azt akarták dokumen-

tálni, hogy fogságuk során megőriztek

valamennyit a humorérzékükből.  

A távirat töredéke Kállay emlékirata-

iban is szerepel. A végső változat Hlatky

A halál közelében főcímmel nemrég

közreadott, az 1944. október 16-tól

1945. május 2-ig terjedő, eredeti föl-

jegyzései utólagos kiegészítésével írt

naplójában maradt fönn, amely főképp

nyolcuk sorsát követi, végig a lágerbiro-

dalmon át.   

A német altiszt, aki az első táborban,

a Danzig melletti Stutthofban átvette

őket, azt kérdezte: „Miért jöttek maguk

ide?” Érdeklődése őszinte volt – a kísé-

rőiratok nem tartalmazták a deportá-

lás okát. Ez volt talán az első komoly je-

le annak, hogy az SS birodalmában a hi-

vatalos döntések értelméig a laikus el-

me sokszor nem hatolhat el. Hamar

közölték a magyarokkal, hogy nem

szabad rosszra gondolniuk: ez, ahová

érkeztek, nem megsemmisítőláger. Azt

gyanítjuk, ennél kellemetlenebb hírt

aligha kaphattak volna. Már budapesti

fogvatartásuk alatt ráébredtek ugyanis

(s később is minden ezt igazolta), hogy

amit egy SS mond, annak föltehetően

az ellenkezője igaz. Egyikük, Hatz József

őrnagy, a párbajtőr-vívóbajnok ágya

deszkáján hamarosan fölfedezte

Schirmer Teréz munkácsi zsidó lány

nevét.   

H

A tíz magyar 1944. április 27-én kelt át a Brenner-hágón Dél-Tirol felé. Ekkor történt,

hogy Hlatky Endre „mint a közvélemény irányításával megbízott államtitkár” távirat-fo-

galmazványt nyújtott át Kállay Miklós miniszterelnöknek.

Tíz magyar a lágerbirodalomban
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Hlatky Endrének azon kívül, hogy a ki-

ugrást (tudjuk, sikertelenül) előkészítő

Lakatos-kormány belügyminisztériumá-

nak államtitkára volt, különleges főbűne

lehetett, hogy ő vitte a rádióba Horthy

Miklós október 15-i kiáltványát, s ő

adott utasítást annak beolvasására. (Ez

volt az a szöveg, amelyben Horthy beje-

lentette, hogy fegyverszünetet köt a szö-

vetségesekkel, s hogy Németország elve-

szítette a háborút. Ez utóbbit akkor még

a nyugatiak és a semleges államok sem

mondták ki nyíltan.) Az 1938 előtt a

szlovákiai magyar kisebbségi politikában

részt vett báró Schell Péternek az volt a

számláján, hogy néhány napig, október

12-től belügyminiszter volt. A 15-i koro-

natanácson nem bizonyult ugyan ret-

tenthetetlen hősnek – azon miniszterek

között volt, akik a kiáltvány elhangzása

után kifakadtak: ha tudták volna, hogy a

szöveg ilyen nyílt állásfoglalás lesz a né-

metek ellen, nem vállaltak volna minisz-

terséget az aznap délelőtt lemondott,

majd újra kinevezett kormányban.

Mindazonáltal néhány minisztertársával

másnap délelőttig a miniszterelnöksé-

gen maradt – ott várták meg a német

különítményeseket. Ónody Dezső, a

csoport legfiatalabb tagja az ifjabb Hor-

thy Miklós titkára volt annak elrablásáig,

ezért kellett elindulnia a lágerkörútra,

amelynek vége felé találkozott „gazdájá-

val”. Igmándy-Hegyessy Géza nyugalma-

zott altábornagy, a testőrség volt pa-

rancsnoka is e csoportba került; ő állító-

lag október 16-án fogta a vadászpuská-

ját, elindult a várba, hogy megvédje

Horthyt, s lőtt is a németekre, amikor

találkozott velük. Bizonyos, hogy Hatz

őrnagyot, aki szintén a várban teljesített

szolgálatot, de 15-én éppen vidékről ér-

kezett meg, s már nem vehetett részt a

védelemben, bátyja, Hatz (Hátszegi) Ot-

tó vezérkari ezredes miatt vitték el, aki

novemberben átszökött a fronton, hogy

tárgyaljon a szovjetekkel. Szüleiket is el-

hurcolták, de csak apjuk, Hatz Sámuel

járta be kisebbik fiával a lágerkörutat –

Hatz Sámuelnét már Bécsben különvá-

lasztották tőlük; ő a ravensbrücki tábor-

ban halt meg.  

Két ezredes tartozott még a kis csa-

pathoz. Egyikük, Király Gyula a csendőr-

ségtől, a belügyminisztérium közbizton-

sági osztályának vezetője október 15-én

parancsot adott a felügyelete alá tartozó

alakulatoknak, hogy akadályozzák meg

a kormányzó elrabolt fiának az ország-

ból való kicsempészését. Része volt

egyébként abban is, hogy a magyar ha-

tóságok szeptemberben karhatalom ki-

vezénylésével hiúsították meg a Gestapo

által a Gyorskocsi utcában őrzött ma-

gyar foglyok tervezett elhurcolását. A

másik ezredes, Ginzery Sándor a Diós-

győri Vasgyár parancsnokaként a mun-

kásokkal együttműködve igyekezett el-

szabotálni a gépek leszerelését és Né-

metországba szállítását, több miskolci

gyár és üzem fölrobbantását.

Nagy vonalakban helyes volt tehát a

foglyoknak a szabadulásuk utáni napon

a szövetségesekhez írt memorandumá-

ban szereplő adat, mely szerint tízükből

kilencen „a kormányzó fegyverletételé-

vel összefüggésben kerültek fogságra”.  

VERSENYFUTÁS 

Hlatky olykor együgyűnek tűnő (annak

álcázott?), máskor a lényegre tapintó

följegyzéseiben kevés közvetlen adat

van a halálgyárak „termeléséről”; az „S-

Häftlingek” ebből keveset láthattak saját

szemükkel. A Bécsen, a Gdansk melletti

Stutthof, Matzkau, majd Buchenwald,

Dachau és Innsbruck-Reichenau lágerein

át a dél-tiroli Niederdorfba vezető út

mindegyik állomása tengernyi informá-

ciót szolgáltatott viszont számukra az

„SS-rendszer” fönntarthatatlan voltáról.

Hlatky még a magyar állapotok kapcsán

vetette papírra: „Mennyi időm ment

kárba s fáradságom a bürokratizmus mi-

att, melyről mindig azt hittem, hogy a

mienknél már nem lehet rosszabb, amíg

meg nem láttam a német birodalomban

az agyonközpontosított és ezzel agyon-

bürokratizált munkamenetet, mely a

legszélső arcvonali őrszemig terjedt a jó-

zan cselekvés gátja gyanánt.” Ez a rend-

szer egymás mellé kényszeríti az eltérő

gondolkodású embereket is; ezt szemlél-

teti az a kép, amikor a szintén rab német

birodalmi államtitkár és Magyarország

belügyi államtitkára együtt majszolják a

szemétdombon az előbbi által talált ap-

ró hagymafejeket. Aznap éjjel a lágerben

nyolc tiroli foglyot végeznek ki az SS-ek.  

A magyarok (illetve őreik) útja egy

idő után versenyfutás a szétbombázott

Birodalmon át a mindenünnen közelítő

szövetségesekkel. Van aki szkeptikusan

várja a halált – nem teljesen alaptalanul.

Hlatky is megemlíti, más forrás is utal rá,

hogy utóbb találtak egy dokumentu-

mot, amely azt tartalmazta, hogy az „S”

csoport tagjait (vagy talán nem mind-

egyiket?) likvidálni kell, ha nincs mód to-

vábbi őrzésükre. Az utolsó napokban

aztán elkezdődik egy másik versenyfuta-

tás is: vajon kinek sikerül megmentenie

a Birodalom elit foglyait: a dél-tiroli par-

tizánoknak, a talán megérkező amerika-

iaknak, vagy pedig a Wehrmachtnak.

Végül német katonák veszik át a foglyok

őrzését az SS-től, s ők akadályozzák meg

a tervezett kivégzéseket.  

Hlatky följegyzéseit a drámai környe-

zet és a tudomására jutott brutalitások

dacára  gyakran áthatja valamely sajátos,

néhol fölfoghatatlan, a Gondviselés tuda-

tából eredeztethető derű: a személyes

sors vonatkozásában minden úgy jó,

ahogy van. A világ és a haza sorsa persze

akkor is más elbírálás esik. Egyik, 1945.

márciusi bejegyzése szerint: „Elsősorban

szegény németeknek végzetes, hogy Hit-

ler még van! De végzetes Európára is és

bizony az volt Magyarországon. – Az

volt!

Volt már, csupán volt, mert a mi orszá-

gunk sorsa most már nem is függ attól,

hogy van-e Hitler. Ez a sors már eldőlt!”

A tíz magyarból tehát csak néhányan

tértek haza. Maga Hlatky Rómában halt

meg 1957-ben, az Aracoeli templom vi-

lági ferencesrendi csoportjának tagja-

ként.            – FILEP TAMÁS GUSZTÁV



hiány, az úgy lett. Senki sem

tehet róla. Ha mégis, akkor az

ellenzék. De legalábbis az el-

múlt tizenhat év összes kormánya

együtt felelős. De ne törődjünk a

múlttal, nézzünk előre, elvtársak. Egy

picikét mindenkinek összébb kell

húznia a nadrágszíjat, de utána már

jó lesz. A megszorítást különben is a

nép akarja. Hát lehet szembemenni a

nép akaratával? A végén még bajok

lennének ebből. No, körülbelül így

fest a bátor és szociáldemokrata

elemzés honi közállapotainkról. És

ami a legszebb: Gyurcsány Ferenc

visszaadja a fiatalságunkat. Újra a

nyolcvanas években érezzük magun-

kat, amikor a hatalomgyakorlásba be-

lehülyült apparatcsikok lassan érez-

ték, hogy lefőtt a kávé, ezért meghir-

dették a reformpolitikát. Akkoriban

ez volt a legnépszerűbb politikai fo-

galom: mindent reformálni kellett,

nehogy ott kelljen hagyni a bársony-

foteleket és a kényelmes irodákat. Az-

tán mégsem így történt, a reform

nem volt elegendő, az embereknek

elege lett a sok kicsi, apró lépésből és

egy nagyot léptek. Azaz elküldték

elvtársékat legelni. Tudjuk, persze,

hogy tudjuk, csak időleges volt a vál-

tozás. És most nézzük a választásokon

győztes régi-új miniszterelnököt,

amint minden erejét megfeszítve

azért harcol, nehogy konkrétumokat

kelljen mondania. Mondjuk elbocsá-

tásokról, adóemelésről, privatizáció-

ról. Áll ez az ember, aki a választások

előtt egy hónappal győzelme esetén

benyújtandó, kész terveket vizionált,

most pedig csak beszéli, beszéli a

semmit. Lassan ő is rádöbben: kény-

telen lesz kormányozni. Ebben ugyan-

is –  a látszattal  ellentétben – semmi

gyakorlata sincs. Az elmúlt másfél év-

ben csak a kampánnyal, önmaga újra-

választásával volt elfoglalva. Most pe-

dig tényleg lépni kellene. De látható-

an még fogalma sincs arról, hogyan

kezdje. Kormányát a régi káderekkel

töltötte fel. Bátor, lendületes kor-

mányzás Lamperth Mónikával és Gráf

Józseffel. Ugyan már! Marad a lendü-

letes mellébeszélés. Ki tudja, meddig. 

– A.B.A
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zerkesztőségi Cicusunk ugyan-

csak ellustult a választások óta.

A rohamosan bővülő kínálatú

dorombolás-svédasztal mellett épp

csak bele-belekóstol az örök ellenzéki

sajtó legfinomabb falatjaiba. Így most

az utolsó pillanatra maradt a díjazott

kiválasztása, s a végső döntésnél sze-

rephez jutott a véletlen is. Cicusunk a

Népszabadság és a Népszava nemes

versengésében leli legnagyobb örö-

mét. Áprilisban az előbbi műhely já-

ratta csúcsra nyalószerveit  (a magyar

Clinton, ugye emlékszünk?), májusban

viszont a Népszava erősített bele. Na-

pi kettő-négy publicisztikában leplez-

ték le a köztársaság ellenségeinek vál-

ságát, s mutattak rá a köztársaság ba-

rátainak (s persze leginkább a Főba-

rátnak) nagyszerűségére. Ők már

most napról napra számon kérik az el-

lenzéken a nagyszerű, lendületes

Gyurcsány nagyszerű, lendületes ja-

vaslatainak támogatását. 

Egy ilyen nagyszerű szakmai mű-

helyből nem könnyű kiemelni bárkit

is: Cicusban ott a félelem, hogy a mél-

tatlanul mellőzöttek sértve érzik majd

magukat – joggal. Épp ezért közjegyző

jelenlétében, csukott szemekkel he-

lyezte mancsát véletlenszerűen a

nagyszerű sajtótermék publicisztikai

rovatának egy pontjára, így lett ehavi

díjazottunk Várkonyi Tibor. Nem hi-

bázott: „Mintha 1998-ban nem így lett

volna, nem csaknem ugyanennyit kel-

lett volna várni Orbánék programjára,

holott akkor nem készült a mostani-

hoz még csak nem is hasonlítható,

ennyit változtató elképzelés.”

„Gyurcsány Ferenc a múlt hét végén,

az MSZP választmányi ülésén már

nem is reformokról, hanem reformkor

kezdetéről beszélt, így jellemezve a re-

ánk váró feladatokat.” „De mert a par-

lamenti viszonyok kedvezően alakul-

tak, még ha sokszor küzdelmes lesz is

a kétharmados többség elérése, a kez-

det azzal bíztat, hogy az új reformkor

remélhetően mégis nekilendülhet.”

Várkonyi Tibornak még szerencséje

volt, de Cicusunk idejében szól: re-

formkorozással ebben a hónapban le-

hetett utoljára kiérdemelni szerény dí-

junkat, júliustól többre lesz szükség.

Kedves nemszervilis publicisták, húzza-

tok bele!                                 – TURUL

A permanens reformkor mindennapjai

Reformok kora

Doromboló cicus-díj

S
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avas tanár úr valahogy megint szükségét érezte,

hogy magvas kinyilatkoztatást tegyen kishazánk

polgárainak épülésére. Éppen aktuális vendége a

minap nem volt más, mint a kádári média egyik

emblematikus figurája, Szabó „Kékfény” László, akinek neve

annak idején összeforrt a kedvelt bűnügyi műsorral. Havas

a beszélgetés vége fele egyszer csak rákérdezett, hogy a

rendszerváltás után miért nem maradt a pályán Szabó. Erre

ő egyenes választ adott: mivel az előző rendszer újságírója-

ként kiszolgálta a kádári hatalmat, úgy döntött, nem marad

tovább a televízióban.

Dicséretes, mondhatnánk, ha az lenne. De nem az. Ha va-

laki egy velejéig romlott és bukott rendszer fizetett szószóló-

jaként elhagyja a hajót, azért még nem jár simogatás a buk-

sira. Szabó esete legfeljebb azért kelthet feltűnést, mert má-

soknak eszébe sem jutott ilyesfajta szerény önkorlátozás. Ha

úgy tetszik, mindenkitől ez lett volna az elvárható minimum.

Havas fentebb idézett üzenete pedig akár még helyénvaló is

lehetne, ha a Tanár Úr egyszer is feltette volna ezt a kérdést

a „volt pártbizottsági tagoknak és népszabadságos szerkesz-

tőknek”. De azoknak Havas keménykedős-haverkodós, szá-

mukra azonban összességében mégis az akolmeleg biztonsá-

gát sugárzó habitusával szembesülve nem kell attól félniük,

hogy mindenki kedvenc műsorvezetője esetleg megkérdezi

tőlük: ugyan miért nem távoztak melegebb éghajlatra akkor,

mikor annak ideje lett volna? Tanár Úr szerint ugyanis elég

pertuban lenni Orbán Viktorral, és a pártatlansághoz már

kétség sem férhet. No de ez edzett Mokka-nézőnek igazán

nem meglepő.                                                            – R. T.

Egy ember, aki annak idején levonta a kö-

vetkeztetést, felhagyott a pályával. Hát

ennyit a volt pártbizottsági tagoknak és

népszabadságos szerkesztőknek. Szabó

László példát mutatott, abba lehet ezt

hagyni időben. (Havas Henrik Szabó Lász-

lóról, Mokka, 2006. május 25.)

p o l g f i l t e r
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H
zóval senki sem állíthatja, hogy a főigazgató úr nem

igyekezett peren kívül egyezségre jutni az ellennel. Ez a

kirúglak a cipődből kis köcsög mentalitás komoly kar-

rier előtt áll. Az eddig csak Tarantino filmjéből ismert problé-

mamegoldó ember a mai magyar közélet fontos alakjává kez-

di kinőni magát. És ez nagyon izé. 

Sosem voltam különösebben nagy operabarát, eddig csupán

sztereotípiákban gondolkodtam, hogy az Andrássy út patinás

épületében pumpás parfümmel kezelt öregasszonyok és naftalin

szagú széplelkek adnak egymásnak találkát. Erre Bozóki András

ex-miniszter beküldi Hegyi Árpád Jutocsát a pályára, majd mos-

sa kezeit. Ez a sikerember pedig – nomen est omen – az ősma-

gyar temperamentumnak megfelelő lendülettel lát munkához.

Megfelelő érzékenység esetén már a kinevezésekor érzékelhet-

tem volna a hangsúlyeltolódást, hiszen árukapcsolással, az újhul-

lámos URH-tól egészen a miskolci operett fesztiválig ívelő Müller

Péter Sziámit is leszerződtették stratégiai tanácsadónak. A hard-

core fordulat azonban nem a repertoárban következett be.

Jó lenne tudni, mit tart a direktor úr etika, művészet és

közélet viszonyáról és mindez miként hozható szintézisbe a

hétről hétre nevével összefüggésben felbukkanó rejtőjenői

epizódokkal. Mindenesetre clevelandi egyetem ide, berlini

Goethe Intézet oda, ha egy mégoly pallérozott elmében meg-

pattan valami, akkor az Úristen irgalmazzon (hogy egy hason-

ló vérmérsékletű klasszikust idézzünk). 

Hegyivel együtt azonban most bejött a képbe egy bíróság

által is legálisnak elismert sztrájk, meg a torokelvágós sztori. 

No és vajon ki emlékszik Hingyi Beatrix nevére? Igen, ő az,

akit a Buzera sztárja, doktor Torgyán javasolta még anno a

Malév Rt. igazgatóságában. Az akkori médiaviszonyok között

természetesnek tűnt, hogy miniszternek el kell vinnie hibás

(hm) döntéséért a balhét. És most? Csupán a médiaegyensúly

helyreállításának kísérleteképp szerkesztőségünk Hegyi Úthen-

ger Árpádért büntetésből posthumus, egész éves Punk’s Not

Dead póló viselésre ítéli a szép emlékű kultúrpápát.    – A. B.

A közalkalmazotti tanács elnöke az inter-

júban elmondta, hogy a főigazgató közölte,

ha nem hagyok fel »közalkalmazotti dol-

gaimmal«, és nem mondok le az elnöksé-

gről, akkor ő, mint a Magyar Állami

Operaház főigazgatója, el fog engem tiporni,

ellehetetlenít, kirúg. Rácz István szerint

Hegyi Árpád Jutocsa azt is mondta, „elvá-

gom a torkodat”. (Index.hu, május 24.)

Operabál

S

A tanár úr
hozzászól

Ha valaki egy velejéig romlott és bukott rendszer

fizetett szószólójaként elhagyja a hajót, 

azért még nem jár simogatás a buksira
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UFi: Mivel foglalkozik egy barista?

Hogyan kell egyáltalán ejteni a szót?

N. M.: Barisztának kell ejteni, az olasz

eredetű szó bárost jelent. A barista a

pultban dolgozik. Nem csak kávéval

foglalkozik, de fő profilja a különféle

kávéitalok elkészítése. Magyarországon

ezenfelül, mivel az olasz, a bécsi és a

magyar kávékultúra egyaránt jelen van,

ismeri ezek főbb jellemzőit és segít a

vendégeknek eligazodni.

UFi: Régóta baristának készültél?

N. M.: Nem. Információs technológiát

tanultam a Pázmányon, de rájöttem,

hogy nem az én világom. Abbahagytam

az egyetemet. A családom tizenöt éve

foglalkozik kávégépekkel, innen volt az

indíttatás. Két éve kezdtem el, s hamar

beleszerelmesedtem. Jelenleg a kávéházi

munkám mellett egy barista-tanfolya-

mon oktatok.

UFi: Mit tanítasz? 

N. M.: A tanfolyam latte art (tej

művészete)-részét tartom: hogyan

lehet különféle formákat önteni

tejhabból. De ez csak egy kis része a

megszerzendő tudásnak, a diákjaink

emellett tanulnak pörkölés-elméletet,

kávéfeldolgozási eljárásokat, kávé-

történetet, elkészítési módszereket,

megismerik a különböző kávés-

iskolákat és a kávéházi kultúrát.

UFi: Milyen a kávé- és a kávéházi

kultúra helyzete Magyarországon?

N. M.: Itthon négyszáz éves múltja van

a kávénak. A nagy kávéházak, a

nagyvárosi életforma elterjedésének

következtében alakultak ki a XIX. és a

XX. század fordulóján. A kisebb laká-

sokban nem volt hely a szalonnak, ezt

a szerepet vették át a kávéházak.

Mindenki megtalálta a hozzá közeli és

szimpatikus helyet és oda szervezhette

a találkozóit.

Annak idején Európában nálunk indult

először kávéspincér-képzés, a XX.

század hajnalán. A virágzó kávéházi

kultúra a kommunizmus alatt majd-

nem teljesen elhalt, szinte mindent

elfelejtettünk. A Centrálból például

bisztró és játékterem lett, az előző

rendszer nagyon nem szerette, ha

találkoznak és beszélgetnek az

emberek. Manapság a kávé és a

kávéházak felfutóban vannak. Ez elvileg

szükségessé tenné, hogy hozzáértő

embereket foglalkoztassanak a

kávéházak, de a helyzet nem ilyen

rózsás. A legtöbb helyen az a fontos,

hogy jól nézzen ki, lehetőleg nő legyen

és ne kerüljön sokba. Hogy mennyire

ért a munkájához és hogyan bánik a

vendégekkel, az kevésbé fontos. Miért

mosolyogna, ha nem fizetik meg? Az

meg egyáltalán nem szempont, hogy a

felszolgáló képben legyen például a

kávékat illetően (igaz, sok helyen a

kávéválaszték ezt nem is teszi szük-

ségessé). 

UFi: Létezik-e olyan vendég, aki a kávé

minősége alapján választ kávéházat?

Milyen kávékészítmények a legnép-

szerűbbek?

N. M.: Nem az a meghatározó, hogy

valaki kifejezetten a kávé miatt szokjon

oda valahova. Igaz, előfordult, hogy az

első munkahelyemről több helyen át is

követtek a vendégek. A kávéház

hangulata, a kiszolgálás és

p u n c s

Pörkölés-elmélet, kávétörténet és a három kávésiskola

Anno Magyarországon indult
először kávéspincér-képzés
Május 20-21-én barista világbajnokság volt Bernben, ahol

Nezvál Máté képviselte hazánkat. Mátéval, a Cafe Factory ifjú

baristájával munkahelyén beszélgettünk a szakmájáról, a kávé-

házi kultúra újraéledéséről, és arról, hogyan is zajlik egy verseny. 



a kávé együtt adja a kávéházi élményt.

A kávé egy étkezés során is az utolsó

élmény, amit kapunk, ezért fontos

szerepe van abban, hogy milyen

emlékkel távozunk valahonnan. Úgy

vettem észre, a magyarok az olaszos

ízeket szeretik. A cappuccino és a latte

macchiate a legnépszerűbb – utóbbi

jól eladható a látvány miatt, de ízre

nem sok köze van a kávéhoz.

UFi: Miből áll egy barista-bajnokság,

hogyan lehet összemérni az egyes

versenyzőket?

N. M.: A verseny tulajondképpen egy

háromnegyed órába sűrített kávéházi

nap. Az első tizenöt perc a felkészülési

idő, ezalatt kell beállítani a darálót, fel-

rakni melegedni a csészéket, mintha

nyitna a kávéház. A tizenöt perces

prezentáció a napközbeni nyitva tartás

megfelelője: el kell készíteni és felszol-

gálni négy-négy eszpresszót, cappuc-

cinót és alkoholmentes kávé-külön-

legességet (ún. signature beverage-t).

UFi: Mindezt tizenöt perc alatt?

N. M.: Persze, de ez nem olyan nagy

ördöngösség. Négy egyforma cap-

pucinót kb. két és fél perc alatt el lehet

készíteni. A prezentáció folyamán két

technikai bíró, négy kóstoló bíró és egy

főbíró értékel. Az utolsó tizenöt perc a

zárás – el kell takarítani a

munkaterületedet, itt is veszthetsz

pontokat, ha valami nincs rendben. 

UFi: Hogyan szerepeltél a berni világbaj-

nokságon?

N. M.: Harmincadik lettem a

harminckilenc fős mezőnyben, ez az

erőviszonyokat és a felkészülési

lehetőségeket tekintve reális. Az olasz

versenyző például az otthonról

hozott vonósnégyes kíséretében

tálalta alkotását, de ez is kevés volt

ahhoz, hogy bekerüljön a hatos dön-

tőbe. A legjobb hat közé Izland,

Dánia, Svédország, Kanada, az USA és

az Egyesült Királyság képviselői jutot-

tak be. 

UFi: Hogyhogy ennyire erősek a skan-

dinávok míg az olaszok és az osztrákok

nincsenek az élmezőnyben? 

Az olaszoknak ez az élete, gyerekkoruk

óta jó kávét isznak, ezért talán rutinból

készítik a kávét. Meglepő módon nem

Olaszországban fogy a legtöbb kávé,

hanem a skandináv országokban. Így

érthető, ha a baristáik is beleerősítettek,

s ma már a világ legjobbjai közé tartoz-

nak.           – BALOGH ÁKOS GERGELY
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