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Ízlelgetjük a szót: zsinórmérték. Kissé archaizáló, ma már inkább

a retorikában elõforduló kifejezés. Számunkra valamiféle viszo-

nyítási pontot jelent, mely többé kevésbé az irányt is meghatá-

rozza. A Szent István-terv valami ilyesféle akart lenni, melyet a

régi vágású urak raktak össze a haza fényre derítésének újkori kí-

sérleteképpen. A pártelnök haver fáradhatatlan droidjainak központi processzorát

azonban teljesen összezavarta a dolgozat. Túl azon, hogy a bácsik alkotását azonnal

Orbán Viktor szellemi termékeként fogadták, szerkesztettek valamiféle konzervfejjel

megáldott pálcikafigurát is. Képregény született, mely az alkotók szerint humorral

mutat rá a fiatalokat szellemi béklyóba verõ Orbán Viktor bûnben való megátalko-

dottságára. A kreáció az amúgy aranyláncos, saját borát könyvének nagyszerûsé-

géhez hasonlító ízlésbajnok Havas tanár úrnál is kiverte a biztosítékot. Se nem hu-

moros, se nem túl eredeti, summázott Komássy Ákos szeme közé a mûsorvezetõ.

Ez egy – hajlítaná hátra alkarcsont középig hüvelykujját Horn Gyula. Kettõ, azok a

baloldali mozgalmárok akarnak itten humorizálni politikailag, akik Gyurcsány Fe-

renc mellsõ középtartásban-, folytatólagosan elkövetett tekergõzését is viccesnek

tartották. Csak úgy magától senki nem csap fel fiatal baloldalinak. Ez nem az a mû-

faj, hogy most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbuválnak. A fiatal balol-

daliak többsége jókor született rossz helyre. Ahol apu még az Április 4. Gépgyár fõ-

osztályvezetõjeként két böfögés között büntetlenül taperolhatta Katika fenekét,

mert pártvonalon védve volt. Az õ gyerekeik veszik most célkeresztbe a korszerût-

len, de tisztességben megõszült szerzõket. A pizzát és a kotont zászlajukra tûzõ

baloldali fiatalok szabadságukat féltik a ’89-ben rendõrautóba tuszkolt dacos di-

ákvezértõl, miközben olyanok malmára hajtják a vizet, akik már bizonyították egy-

szer rátermettségüket a szocializmus igaz ügyének elõmozdítása során.

A Fidesz ambiciózus jövõképet rajzolt fel. A szocialisták az offenzív, megoldási javas-

latoknak mondott vállalásokkal szemben még nem találták meg az ellenszert. Érthe-

tetlen fejtegetésekbe bocsátkoznak, hogy mit miért nem lehet, aztán amikor a hátuk

már a falhoz koccan, kiderül, hogy ó, már a múlt héten bevezették. Hiller haver is hi-

ába haknizik DJ Juniorként, foga kerítésén fennakadnak a fiatalok felé dobott üzene-

tek. A nagyobbrészt még mindig Medgyessy Péter szókészletével operáló párt nem

véletlenül hiteltelen a fiatalok elõtt. A fiatal szocialisták vállát a nagy elvárások terhe

nyomja, most bizonyítaniuk kell. És õk Dévényi Tibi bácsi modorában neki is láttak,

hogy pontos labdát dobjanak a választó gyerekeknek. Ki kapja el? – AMBRUS BALÁZS
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EXIM-MATEK

2004-ben a magyar kivitel értéke (20,3

millió amerikai dollár) a feldolgozott

termékek, valamint a gépek és gépi be-

rendezések exportjának jelentõs növe-

kedése következtében 25 százalékkal

volt magasabb, mint 2003-ban. (…) Im-

portunk 16,2 millió dollár értékû volt,

így továbbra is jelentõs a magyar mér-

leg aktívum, 2004-ben elérte a 13,4 mil-

lió dollár értéket. (A rajzok miatt lõttek

a magyar–iráni gazdasági kapcsolatok-

nak?, hvg.hu, 2006. február 4.) 

A gazdasági hetilap számol.

SIKEREMBER

Az ország egyik legsikeresebb vállalko-

zójának legbensõbb titkait bocsátja

közre a Stardust kiadó, mert bárkit le-

het korlátozni a szabadságában, de a

gondolatot nem lehet börtönbe zárni.

(Könyvajánló Tasnádi Péter 983 nap a

FIDESZ börtönében címû könyvéhez,

numero7.com)

Nem is értjük, miért nem Tasnádit

prezentálta Gyurcsány a cukrász-

mester helyett.

CSODÁLATOS DUETT

Csodálatos duettet láthatnak, akik csü-

törtök este a Fábry-show megtekintése

mellett döntenek. Az Esti Showder 150.

adásában Koós János és Aradszky Lász-

ló egy ugyancsak színpadról ismert há-

zaspárt, Korda Györgyöt és Balázs Klá-

rit figurázza ki. (Mamma mia, hogy néz

ki, Klárika?, Blikk, 2006. február 7.)

Koósné Aradszky László.

MUNKAÉRTEKEZLET

Hétfõn munkaértekezlet lesz a BM-ben

az ár- és belvízvédelem elleni védeke-

zésrõl (MTI-hír címe, 2006. február 17.)

Akár az árvízvédelem ellenében is

megvédjük a köztársaságot!

AZ ELSÕ FÁJLCSERÉLÕ

Az SZDSZ siófoki vezetõjének elmondá-

sa szerint a rendõrség múlt pénteken

foglalta le a gépet, éppen aznap, amikor

az õt ajánló szórólapok eljutottak a la-

kossághoz. „A számítógép egyébként

nem abban a lakásban volt, amit a volt

jelöltjük életvitelszerûen használ, ahhoz

mások is hozzáfértek, és használták is"

– mondta Bozai Ágota. Tudomása sze-

rint két, a lefoglalt gépre 1994-ben ke-

rült fájlról van szó, olyanokról, amelyek

fájlcserélõ programon keresztül kerül-

tek a számítógépre. (Pedofil-botrány az

SZDSZ-ben, FigyelõNet, 2006. február

21.) 

Az SZDSZ már akkor cserélte a fájlo-

kat, amikor a Napster még csak egy

pajzán gondolat se volt.

PIROS LÁMPA

Piros lámpánál tökéletesen olvasok: ál-

lok a dugóban, megállok, olvasok egy

fejezetet, zöld, megyek tovább. A kocsi-

ban van egy kis csomagtartóm, az tele

van jegyzetekkel, könyvvel – meséli

Wiki. (Diplomázó sztárok, rtklub.hu,

2006. február 24.)

Az Óbuda–Kõbánya távba Hamza-

Földi: A római jog c. könnyed kisre-

génye minden további nélkül bele-

fér.

AZ ULTRAHANG CSÕDJE

A Daily Mail brit napilap beszámolójá-

ból kiderül, hogy a két kislány császár-

metszéssel jött a világra, s édesanyjuk-

nak csak akkor tûnt fel a különbség,

amikor a nõvér megmutatta õket neki.

(Fekete és fehér bõrû ikreket szült egy

brit asszony, hvg.hu, 2006. március 2.)

Ha nem mutatja meg õket, talán so-

sem derül ki.

ELKÉPESZTÕ 

Milyen alapon képviseli a Katolikus

Egyházat egy kereszténydemokrata

képviselõ? (Orosz József, Klub Rádió,

Rekontra, február 23.) 

Ezeknek már mindet szabad? 

JOBBIK, MIÉP, FENYEGETÉS 

Az is elõfordult több esetben, hogy a

bérlettel rendelkezõ utazó pontosan a

fenyegetõ fellépés miatt tagadta meg a

bérlet bemutatását, mintegy tiltakozva

a személyi szabadságot is korlátozó fel-

lépéssel szemben. (A MIÉP-jobbik

közleménye, március 1.)

Kemény hazafiak a metrón. 

REJTVÉNY

„Beestünk egy civilizált gyermekiesség

óvodás korszakába!!! Dekadens ember-

lények, akik egy emberségbõl kivetkõ-

zött boxbajnok emberállati kiütéséért

rajonganak. (Az ország nem érdekli

õket!) A zavart a zavaros értelem hoz-

za. A zavaros értelem a nagy zavaros-

ságot mint hullámverést fokozza! A sok

kisember zavarodottan és depressziku-

san néz körbe-körbe és vonszolja sérült

lelkét mint keresztjét nap mint nap, s

gyógyír híján emberi szellem zsugorod-

ni kezd(het).”   

A) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke
B) Rozipál Gábor Centrum jelölt vá-
lasztási levele
C) Kassák Lajos: A ló meghal, a ma-
darak kirepülnek  
(A helyes megfejtés B)

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk elõzõ számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra februárban

elõfizetõk számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Gögõs Ferenc, Budapest;

Kriaszter Attila, Budapest;

Márkus János, Budapest.

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a márciusban

elõfizetõk között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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z orosz elnök ért a politikához, jól mozog titkos-

szolálati ügyekben, remek karatés és zseniálisan

tudja hatástalanítani az orosz oligarchákat, de eb-

ben a hónapban nem ezekért kapja meg tõlünk a hónap

nyertese címet. Februárban ugyanis megcsillogtatta ma-

gát elõttünk, mint bizniszmen. Történt ugyanis, hogy

1945-ben a baráti szovjet hadsereg elvitt majd 200 muze-

ális értékû könyvet (vö.: davaj csaszi vs. davaj knyíhi),

hogy azt a nyizsníj-novgorodi könyvtárban – az orosz

olajbányászok nagyobb dicsõségére –  felhelyezze a pol-

cokra. Majd 2006-ban – hosszas huzavona után – az orosz

fél közli: hajlandó visszaadni a könyvekbõl 136-ot, de a

megõrzésért kérnének 400 ezer dollárt. Továbbá a magyar

fél felajánl (érted!) egymillió dollárt két – a voronyezsi te-

rületen található – múzeum felújítására. Ügyes!

an annak egy diszkrét bája, amikor a balliberális

oldal kénytelen visszakozni zsidózás miatt. A rend-

szerváltás óta a jobboldal volt permanensen nyílt

vagy rejtett antiszemitizmus vádja alá helyezve. Most,

Zuschlag nyilvános harakirije után újra egy szoci, Pásztor

Tibor ötkerületi képviselõjelölt hozta magát kínos hely-

zetbe: dízszsidónak (sic!) nevezte blogján Deutsch-Für Ta-

mást. Ballib politikusaink mostanában gerjednek a blo-

gozásra, biztos trendi dolognak tartják (ugye Gyurcsány

Ferenc nagytestvér kezdte elõször a blogírást). De tarta-

lomhoz forma is tartozik – és fordítva. Épp ideje megta-

nulniuk, hogy a blog egyfajta nyilvános netújság, nem pe-

dig rózsaillatú titkos leánynapló. Tehát közzétett bejegy-

zéseiknek következményei lehetnek. Például az, hogy le

kell mondani a jelöltségrõl. C'est la vie.

VA

ár dicséretesen szabadelvû, az UFI mégsem az az

újság, amelynek olvasói között hemzsegnének a

választásukban bizonytalan polgárok. Ha valaki

szavazókat kíván szerezni a Fidesznek, nem itt, hanem a

HVG-ben, a Népszabadságban, esetleg az Élet és Iroda-

lomban kell tudjon érvényesen megszólalni. Árnyalja, de

nem cáfolja ennek igazságát, hogy míg az elsõ kettõben

való jóízû megnyilatkozás képessége elvárható minden

politikusunktól, az ÉS-t – akár olvasásra, akár írásra – csak

a legerõsebb gyomrúaknak ajánlom.

A magát (hibásan) „jobboldalinak” aposztrofálni hagyó

Fidesz gyakorlatában egyetlen valóban jobboldali, ha úgy

tetszik, konzervatív vonás található: a szabad vitában

megnyilvánuló belsõ bírálat hiánya. Nem Tölgyessy Péter

nekünk amúgy nagyon is sokat jelentõ szövegeire gondo-

lok, hanem arra, amikor valaki a bázisból közreadja, hogy

szerinte mit is csinál jól és mit rosszul Orbán Viktor vagy

Rogán Antal, Áder János, Martonyi úr, Pokorni Zoltán

vagy az egész vezérkar, netán a párt. Na, az ilyesmi ritka,

még itt, az UFI-ban is. Pedig lenne mirõl beszélgetni. A Fi-

desz ugyanis, alig egy hónappal a választások elõtt, csak

paraszthajszállal vezet az elmúlt 16 év szakmailag legrosz-

szabb kormányának pártja, a köztörvényesség határmezs-

gyéjén billegõ, bárdolatlan milliárdos Gyurcsány Ferenc

vezette szocialisták ellen. Ez kiábrándító. De hogy lett ez

így? Ki, mikor, kiket nem gyõzött meg közülünk és mirõl

az elmúlt négy év folyamán? Ki, melyik közszereplõnknek,

milyen tartalmi és kommunikációs tanácsot adott, õ pe-

dig milyen hatásfokkal és kikre komorodott rá vagy hin-

tett megnyerõ mosolyt (ez utóbbira nem tudok példát).

Melyik médiánk, mikor, milyen nézettségi vagy olvasott-

sági minimumokat múlt alul, kiket és hogyan állított az

oldalunkra – vagy sem –, milliárdokért? Hány vélemény-

formálót sikerült megnyernünk, számára szellemi és érzel-

mi otthont teremtenünk? És itt nem a média ezerszer fel-

panaszolt „ballib” hiénáira gondolok, hanem a mûveze-

tõkre, az orvosokra, a fõosztályvezetõkre, a vállalkozókra,

a tanárokra. Azokra, akiket az emberek meghallgatnak. A

bloggerekre, a DJ-kre, a bankárokra és a szociális munká-

sokra: azokra, akikre az emberek – az õ embereik – odafi-

gyelnek. Nos, az az érzésem, hogy még saját polgári köre-

inkre sem jutott elég nyitott és barátságos figyelem, nem-

hogy a tanácstalanokat személyes tekintélyével befolyá-

solni képes, szélesebb középosztály megnyerésére. Az el-

múlt négy évben a Fidesz befelé forduló, kádereit a belsõ

hatalmi versenyben kifullasztó párt volt, amely lehet –

adja Isten – hogy gyõz, de a gyõzelmet elsõsorban kam-

pánymunkásai hangyaszorgalmának, valamint az ellenfél

gazdaságpolitikai analfabetizmusának köszönheti majd.

Ezt meggondolni most van itt az idõ. A gyõztes válasz-

tások után a múlt hibái senkit nem érdekelnek, az esetle-

ges vereség pedig százával repteti majd fel az okoskodó-

kat. Márpedig akár gyõzünk, akár nem, paradigmaváltás

kell, méghozzá nem a mosóporkereskedõ-fenomén

Wermer András módján.                       – PÁKOZDI IMRE
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8VLAGYIMIR PUTYIN
a hónap nyertese

7PÁSZTOR TIBOR
a hónap vesztese

Paraszthajszál
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venezuelai elnök azonban egy

fenyegetéssel toldotta meg lo-

vagias mozdulatát: figyelmez-

tette az amerikai diplomácia vezetõjét,

hogy ne húzzon ujjat vele, mert ha kor-

mányzata átlép egy bizonyos határt, le-

állítja az Egyesült Államokba irányuló

venezuelai olajszállítmányokat. Nem so-

kat késett Rice asszony frappáns ri-

posztja: válaszra sem érdemes Chávez

szerinte üres fenyegetése, mert ez nem

állhat Venezuela érdekében. A csókve-

tést szó nélkül hagyta…

Hugo Chávez, Venezuela populista el-

nöke nem akármilyen ütõkártyákkal

rendelkezik északi szomszédjának sakk-

ban tartására. Napi 1,5 millió hordós

nyersolaj-szállítmányával az USA  olaj-

szükségleteinek 15 százalékát látja el,

földgázkészlete a legnagyobb a dél-ame-

rikai kontinensen, továbbá Venezuela a

világ negyedik olajexportõre, az OPEC-

ben pedig a második Szaúd-Arábia mö-

gött. Chávez idõrõl-idõre azzal vádolja,

az Egyesült Államokat, hogy az amerikai

elnök az õ  meggyilkolására vagy éppen

Venezuela megtámadására készül. (Pat

Robertson, az amerikai neoprotestáns

kisegyházak prédikátor guruja tavaly au-

gusztusban az USA érdekeire mind ve-

szedelmesebb Hugo Chávez meggyilko-

lására szólította fel a Bush-kormányt,

mert az olcsóbb megoldás lenne, mint

egy invázió...)

A hatvanas években Fidel Castro és a

francia kommunista párt fõtitkára a

kontinentális forradalom tervét dédel-

gette: Régis Debray és a kubai pártfõtit-

kár szerint a venezuelai olaj birtokában

hónapok alatt térdre kényszeríthetik az

Egyesült Államokat. Most kedvezõbb a

helyzet, mint a hatvanas években: balol-

dali kézben a venezuelai olaj- és földgáz-

kincs, sõt a szubkontinens második

földgázkészlete is Bolíviában, ráadásul az

Egyesült Államok 2006 végére elveszt-

heti csaknem összes eddigi szövetsége-

sét a latin-amerikai országok többségé-

ben tartott választásokon, de egyelõre

nyoma sincs a beígért forradalomnak. 

A washingtoni Fehér Ház ovális iro-

dájában 1994-ben figyeltek fel a venezu-

elai hadseregbõl eltávolított volt alezre-

desre. A félvér-mesztic származású

Chávez ugyanis politikai eszközöket vá-

lasztott a velejéig korruptnak és Ameri-

ka-barátnak tartott venezuelai politikai

osztály eltávolítására. Újszerû kampá-

nyával valósággal berobbant a dél-ame-

rikai állam politikai életébe – az utóbbi

években mind több hozzá hasonló, ko-

rábban teljesen ismeretlen politikus ke-

rül kormányra Latin-Amerika országai-

ban, például a bolíviai Evo Morales,

vagy a japán-perui Alberto Fujimori –,

és beiktatása után meghirdette az ún.

bolívári köztársaság létrehozásának

programját, amelynek segítségével

megszabadítaná országát a „hagyomá-

nyos államtól”, így végre „igazságos de-

mokráciát” teremtenének helyébe – a

kubai mintát alapul véve.

Az USA akkor határozta el, hogy

mindenképpen megszabadul az Egye-

sült Államokban egyszerûen terroristá-

nak tekintett Cháveztõl, amikor megis-

merkedett az új elnök olajpolitikájával,

mert a venéz államfõ új alapokra akarta

helyezni az ún. olajexportáló országok

stratégiáját. Chávez 2000 augusztusá-

ban arra biztatta a felkeresett országo-

kat – Líbiát, Irakot!, illetve Iránt –, és az

OPEC tagállamait, hogy tekintsék stra-

tégiai fegyvernek természeti kincsüket.

Hugo Chávez, Venezuela köztársasági elnöke február vé-

gén szokatlan gesztussal kedveskedett Condoleezza Rice-

nak, a szuperhatalom külügyminiszterének. Élõ egyenes

adásban – a Halló, itt az elnök beszél! címû mûsorban –

dobott csókot a világ legbefolyásosabb asszonyának. 

A

Hugo Chávez ujjat húz az Egyesült Államokkal

Meddig dacol még Hugo 
Chávez az USA-val?
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Az iraki háború után is meglóduló olaj-

árak Venezuelának igazi jótéteményt

hoztak: Venezuela nemcsak megszaba-

dult nyomasztó államadósságaitól, ha-

nem a mind nagyobb nyereségek birto-

kában igen aktív külpolitikába kezdett.

Külsõ adósságok egy részének kifizeté-

sével maga mellé állította például Ar-

gentínát. A karibi térségben megszer-

vezte a latin-amerikai államok újfajta,

nem az USA-tól  függõ gazdasági integ-

rációját – vagyis a nagyhatalom érde-

keit képviselõ szabadkereskedelmi

egyezményekkel, az ALCA-val szemben

az ALBA-t –, és egységes latin-amerikai

olajtársaság létrehozását is tervezi

(Petrosur, Petrocaribe). Chávez azt se

bánja, ha még magasabbra szökik az

olaj ára: Fidel Castro tavaly õszi számí-

tása szerint azonban nem jó, ha a hor-

dónkénti ár eléri vagy meghaladja a 150

dollárt, mert ebben az esetben szembe

fognak fordulni egymással a fejlõdõ or-

szágok. Cháveznek idõközben sikerült

jó kapcsolatokat kiépítenie at olajter-

mel arab országokkal.

Chávez megbuktatása azonban nem

sikerült sem lázadással – a 2002 áprilisá-

ban néhány napra letartóztatott elnök

szerint külföldrõl irányított puccsal –,

sem sztrájkokkal. A venezuelai elnök ed-

dig sikerrel kerekedett felül valamennyi

kísérleten, és ismerõs módszerrel terem-

tett rendet: megtisztította a vele ellensé-

ges vagy ellene szervezkedõ társadalmi

csoportot és gazdasági ágazatot. A jó-

részt liberális venezuelai ellenzék egyene-

sen azzal vádolja, hogy orvosok és sport-

edzõk személyében beengedte országába

a kubai titkosszolgálatot. De a Chávez-

ellenes erõk megosztottságuk miatt is

egyelõre képtelenek eredményesen fel-

venni a küzdelmet például az olajeladá-

sokból fizetett szociális programokkal. 

2004 augusztusában lehetõség nyílt

Chávez békés eltávolítására: megválasztá-

sakor ígéretet tett, hogy Venezuela lakos-

sága népszavazáson dönthet visszahívá-

sáról vagy mandátumának meghosszab-

bításáról. Mivel újra kudarcba fulladt

Chávez lemondatása, ezért – Chávez

vádja szerint – az USA-ból támogatott el-

lenzék más módszert választott. Az ellen-

zék jelöltjei közösen bojkottálták a tavaly

decemberben tartott törvényhatósági

választásokat – a lakosságnak mindössze

25%-a élt szavazati jogával –, és Chávez

belesétált a demokratikus csapdába: mi-

vel meg akart szabadulni ellenzékétõl,

ezért törvényesnek ismerte el az ese-

ményt a nemzetközi rosszallás ellenére.

2006 végén azonban újra elnökválasztá-

sokra készül az ország, így hát Chávez fi-

gyelmeztette az ellenzéket: amennyiben

ezt a lehetõséget is bojkottálja, népszava-

zással fogja jóváhagyatni esetleges újravá-

lasztását. Chávez mintha tálcán szolgál-

tatná az ürügyet a demokratikus orszá-

gok beavatkozására.

A venezuelai elnök megosztotta a ve-

nezuelai lakosságot, amióta 2004-ben

kijelentette, hogy a szocializmussal

akarja felváltani a kapitalizmust, és „át

akarja adni a hatalmat a szegényeknek,

mert nem jó gazdagnak lenni”. Venezu-

ela népességének több mint 70%-a él a

szegénységküszöb alatt, ezért Chávez

programokat szervezett az elmaradott-

ság hosszú távú felszámolására – termé-

szetesen az olajdollárokból. Az értelmi-

ség és a középosztály a lábával szavaz

vagy marad, és reménykedik Chávez kö-

zeli eltávolításában.

Bush elnök az iraki háború elõtt fe-

dezte fel az újraválasztásához szükséges

spanyol ajkú szavazókat az USA-ba

mind nagyobb számban bevándorló la-

tin-amerikaiakban (2005-ben 40-45 mil-

lióra bescsülték számukat). Chávez úgy

használta ki a maga javára ezt a tényt,

hogy tavaly nyárra négy latin-amerikai

állam együttmûködésével megszervezte

az Egyesült Államokban is fogható mû-

holdas Telesurt – a CNN befolyásának

ellensúlyozására –, november óta pedig

olcsó fûtõolajat szállít több amerikai

nagyvárosban élõ szegény sorsú, köztük

latin-amerikai állampolgároknak és álla-

mi intézményeknek.

Hugo Chávez bûnlajstromát gyara-

pítja a Bush-kormányzat szemében,

hogy hol nyíltan, hol kevésbé nyíltan

támogatja az Egyesült Államok politi-

kai ellenfeleit. A két ország egyre gyak-

rabban vádolja meg egymást, hogy be-

avatkozik más országok belügyeibe,

mint legutóbb Bolíviában, Evo

Morales, az elsõ bolíviai indián elnök

megválasztása elõtt.

Az Egyesült Államoknak sikerült

ugyan megakadályoznia vagy megnehe-

zítenie Venezuela több fegyvervásárlási

üzletét, mert nem akarja, hogy Venezue-

la túlságosan megerõsödjön, hiszen nem

akar háborút saját háza táján, amikor fi-

gyelmét elsõsorban a közép- és közel-ke-

leti fejlemények kötik le. A szuperhata-

lomnak azonban tudomásul kell vennie,

hogy saját háza táján is terjed az Ameri-

ka-ellenesség, Hugo Chávez kemény el-

lenfél, és már más földrészen is vannak

szövetségesei. – SOBIESKI TAMÁS

Venezuela
Terület: 916.445 km2

Lakosság: 26.127.351 

Népesség megoszlása: 67%

mesztic, 21% európai, 10% afri-

kai leszármazottak, 2% egyéb

Egy fõre jutó nemzeti jövede-

lem: 5801 dollár

Várható életkor: 73,07 év

Írástudók aránya: 91,1%

Külkereskedelembõl származó

aktívum: 31 milliárd dollár 

(forrás: www.wikipedia.es, 2005)

Sokatmondó idézet Hugo Cháveztõl: „A világ felejtse el az olcsó

olajat. Az olaj ára emelkedni fog, és egy napon eléri a száz dollárt

is...” (Új-Delhi, sajtótájékoztató, 2005. március)



A sárospataki könyvek hazaérkezését övezõ csillogás és a látogatás

történelmi jelentõségét méltató semmitmondó gyurcsányi lózungok

mindössze egy dolgot nem tisztáztak: Putyin minapi budapesti viz-

itjének valódi tétjét.

Medvetánc
Putyinék jó érzékkel használták ki a miniszterelnök bizonyítási kényszerét
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balladai homály csak fokozó-

dik, ha figyelembe vesszük a

furcsaságokat. Elõször is itt az

idõpont, amely a diplomáciában nem

különösebben jártas polgárok számá-

ra is felveti annak gyanúját, hogy az

orosz elnök voltaképp a jelenleg ha-

talmon lévõ szociálliberális koalíció

melletti kampányolás céljából érke-

zett Budapestre. E gyanú erõsödik an-

nak tudatában, hogy információk sze-

rint a látogatás szervezése teljes titok-

tartás mellett és a Magyar Köztársa-

ság Külügyminisztériuma illetékes te-

rületi fõosztályának megkerülésével

zajlott. Így már nem is annyira megle-

põ, hogy az orosz fél Putyin Budapest-

re érkezése elõtt kevesebb, mint 24

órával megmásította eredeti tervét és

kihúzta az addig a hivatalos program-

ban is szereplõ négyszemközti találko-

zót Orbán Viktorral, a közelgõ válasz-

tásokon esélyes ellenzék vezetõjével.

Ahhoz igazán nem kell nagy képzelõe-

rõ, hogy kisakkozzuk, kinek is állt ér-

dekében a módosítás.

Hibáznánk, ha pusztán a rendszer-

váltást túlélt elvtársi kapcsolatokban

keresnénk a leplezetlen orosz szimpá-

tianyilvánítás okait. Putyinnal az élen

ugyanis egy ezer százalékban pragma-

tikus garnitúra tartja kezében Orosz-

ország irányítását, amely ideológia-

mentesen, a nemzeti érdekek érvénye-

sítése mentén alakítja külpolitikáját.

Az elveszített szuperhatalmi státusz

híján mostanában elsõsorban ott,

ahol még mindig óriási befolyással

tud fellépni: az energiaszektorban. Az

elmúlt esztendõkben felszökött olaj-

árak valódi konjunktúrát hoztak a vi-

lág második legnagyobb kõolaj- és

legnagyobb földgáztermelõjének: az

orosz költségvetés a megnövekedett

bevételeknek köszönhetõen évek óta

töblettel zár – amely például tavaly a

nemzeti össztermék csaknem nyolc

százalékát tette ki. A konjunktúrát az

új orosz külpolitika nem csak a bevé-

telek növelésére, de terjeszkedésre is

kihasználja. Oroszország azonban

nem valódi piacgazdaságként, hanem

állami, félállami és oligarchikus érde-

kek nyugati szemmel kevéssé átlátha-

tó, szövevényes halmazaként mûkö-

dik. (Beszédes példa, hogy Alekszej

Miller, az állami gázmonopólium ve-

zetõje, maga is Putyin közeli barátja és

munkatársa még az elnök szülõváro-

sából, Szentpétervárról.) Ráadásul, a

jelek szerint, Moszkva nem kevesebbet

ambicionál, mint hogy – ha monopo-

lizálni nem is tudja – minél nagyobb

részt hasítson ki Európa energiaellátá-

sából. Ebben pár éve partnerre is ta-

lált az E.On Ruhrgas német óriáskon-
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A képen látható festményt szerencsére nem kellett visszavásárolnunk

10

Hibáznánk, ha pusztán a rendszerváltást túlélt elvtársi kapcsola-

tokban keresnénk a leplezetlen orosz szimpátianyilvánítás okait.

Putyinnal az élen ugyanis egy ezer százalékban pragmatikus 

garnitúra tartja kezében Oroszország irányítását
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szernben és Schröder kancellárban.

Utóbbi szinte napokkal bukása után –

a véletlenek különös összjátékaként –

épp annak a cégnek a vezetõségébe tá-

vozott, amely a vörös–zöld-kormány

egyik utolsó nagy horderejû döntése

nyomán közös orosz–német vállalko-

zásban építi majd meg az Ukrajnát és

Lengyelországot kikerülõ balti-tengeri

gázvezetéket. S jól emlékszünk, Putyin

akkor is a szövetségi választások elõtt

nem sokkal látogatott kedves barátjá-

hoz – vagy inkább üzletfeléhez –, nyél-

be ütni a „gázos” bizniszt.

Hogy milyen partnerség köttetett

Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc

között, egyelõre nem tudhatjuk. Az

viszont nehezen tagadható tény, hogy

a magyar gázellátás kérdése is része a

nagy kontinentális energiajátszmá-

nak. Az E.On Ruhrgas pedig épp mos-

tanában jut hozzá a MOL gázüzlet-

ágához, míg a hazai szállító infra-

struktúra és a stratégiai tárolókapaci-

tásnak az ukrán gázkrízis nyomán na-

pirendre került bõvítése iránt a

Gazprom is köztudottan élénken ér-

deklõdik. A hangzatos nagyotmon-

dások mellett – mint hogy „Magyar-

ország lesz az Oroszországból Európá-

ba érkezõ gáz elosztási központja” –

szemérmes hallgatás övezi a Putyin-

látogatásnak a magyar energiabizton-

ság szempontjából kulcsfontosságú

konkrétumait. Csend van akörül is,

hogy mi lesz a Malévnek tavaly az

utolsó pillanatban szerencsésen meg-

hiúsult „mutyis” privatizációjával,

amely iránt az orosz fél sajtóhírek sze-

rint a kudarc ellenére újra és újra ér-

dekeltségét fejezte ki.

Mindenesetre feltûnõ, hogy az

utolsó hónapokban milyen hirtelen

kibillent holtpontjáról a sárospataki

könyvgyûjtemény másfél évtizede ta-

podtat sem mozduló ügye. Ezzel kap-

csolatban érdekes összefüggésre vilá-

gít rá a The Economist globális pénz-

ügyi–politikai hetilap, amely kiemelte:

a mûkincsek visszaszolgáltatásában

furcsamód engedékenynek bizonyuló

Putyin látogatásának célja igazából az

volt, hogy elszigetelje az Oroszország-

gal ellenséges Lengyelországot és a

balti EU-tagállamokat. Ha ehhez hoz-

zátesszük, hogy a gyurcsányi PR látha-

tóan foggal-körömmel harcol egy-

részt a széleskörû külpolitikai elis-

mertség látszatáért, másrészrõl az

olyan szimbolikus trófeákért (Sáros-

patak), amelyek kompenzálhatják a

balliberális kormánynak a nemzeti

kérdésben felhalmozott óriási „defi-

citjét”, könnyen belátható, hogy

Moszkva és Budapest érdekei igenis

egymásra találhattak.

Nehéz azonban nem úgy értelmez-

ni ezt az érdekkapcsolódást, mint

hogy Moszkva voltaképp kihasználta

a Gyurcsány-kormány több szem-

pontból is szorult helyzetét. Nem va-

lószínû ugyanis, hogy az elmúlt négy

év „nagy eredményeit” honorálta vol-

na az orosz fél, hiszen azok a melldön-

getés ellenére nemigen léteznek: a

magyar–orosz kapcsolatok „rendbe-

tétele” ugyanolyan balliberális mítosz,

mint a Medgyessy–Gyurcsány-kor-

mány többi külpolitikai látomása.

(Amire oly nagy elõszeretettel hivat-

koznak, a kétoldalú áruforgalom je-

lentõs növekedése, a mostani kabinet

ténykedésétõl teljesen független. Ter-

mészetes jelenségrõl van szó, s a

transzfer nagyjából most éri el azt a

szintet, ami az 1998-as nagy orosz

gazdasági összeomlás elõtt volt.) Más

szóval, négy év PR és ígérgetés után

Moszkva nyilván már valami konkré-

tumot is szeretne látni. Ennek érdeké-

ben gyakorlatias módon hajlandó volt

engedni egy szimbolikus kérdésben –

persze így sem kaptuk vissza a teljes

sárospataki gyûjteményt, és amit visz-

szakaptunk, azt is csak a magyar költ-

ségvetés és a MOL nagylelkû, összesen

másfélmillió dollár értékû oroszorszá-

gi „jótékonykodásáért” cserébe. No

meg Moszkva tett még egy nagylelkû

gesztust Budapestnek. Az utolsó pilla-

natban engedett azon a ponton, ahol

a személyiségzavaros magyar „külpoli-

tika” információink szerint a legna-

gyobb erõfeszítést fejtette ki: a

Putyin–Orbán-találkozó ügyében. Hi-

szen a gyurcsányi csillogás veszített

volna fényébõl, ha a nagy rivális is

négyszemközt találkozhat az orosz el-

nökkel.

Az orosz pragmatizmust mutatja,

hogy tavaly év végi – Putyinét elõkészí-

tõ – magyarországi  látogatása során

Fradkov miniszterelnök még találko-

zott Orbán Viktorral. A budapesti

nagykövetség nyilván elegendõ infor-

mációval látja el a központot ahhoz,

hogy Moszkvában is tudják: kétesélyes

az áprilisi választás. Ugyanakkor a

megszorult s bizonyítási kényszerben

lévõ Gyurcsány az õ szempontjukból

valószínûleg jobb üzletfélnek bizo-

nyult, s megérte a rizikót – érdemes

volt tehát szimbolikus gesztusokat

tenni. Kérdés, hogy milyen hatással jár

majd a mostani kellemetlen affér az

orosz befektetési esélyekre abban az

esetben, ha esetleg májusban mégis a

jelenlegi ellenzék alakíthat kormányt.

Mint ahogy csak a választások után, de

azok eredményétõl függetlenül derül

ki az is: valójában milyen árat fizettünk

Gyurcsány Ferenc píárjáért s a sárospa-

taki gyûjtemény részleges visszaszol-

gáltatásáért.          – BENKÕ LEVENTE

Érdekes összefüggésre világít rá a The Economist globális 

pénzügyi–politikai hetilap, amely kiemelte: a mûkincsek 

visszaszolgáltatásában furcsamód engedékenynek bizonyuló Putyin

látogatásának célja igazából az volt, hogy elszigetelje az

Oroszországgal ellenséges Lengyelországot és a balti EU-tagállamokat
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jelenlevõk – ismerve a hazai

média mindent alulmúló

botránykeltõ, és a hiteles

tájékoztatást nem éppen központi cél-

nak tekintõ tevékenységét – az esti

híradókat látva egyáltalán nem lep-

õdtek meg azon, hogy a tanácskozáson

a címben megfogalmazott kérdésre

kimondott egyértelmû NEM ellenére, s

annak dacára, hogy szakértõi

vélemények szerint még a vírus megje-

lenése sem veszélyeztetné az idegenfor-

galmat, valamint a fürdõzni vágyókat, a

tévénézõk azt hallhatták: „a szakem-

berek a Velencei-tónál várják a vírus

legközelebbi felbukkanását”. Ha az

egyébként is nevetségessé váló média-

járványtól, a nálunk is évtizedek óta

jelenlevõ H5N1-es vírus ügyétõl eltekin-

tünk, egyre bizonyosan jó volt ez a kis

tanácskozás: rávilágított arra a prob-

lémára, hogy az utóbbi években hazánk

egyik kedvelt turistacélpontjából mára

megkopott, vendégeket vonzani nem

képes térség lett, s mindezért a

helyieken túl a kistérséggel egyáltalán

nem foglalkozó nagypolitika is felelõs.

Elég arra utalnunk, hogy az utóbbi egy

esztendõben a Velencei-tó környéke ki-

került hazánk kiemelt turisztikai régiói

közül, amit láthatólag nem tudott

megakadályozni a terület szocialista

képviselõje, Ecsõdi László, s aminek

bizonyára nem örült a közelmúltban

Gárdonyba költözött Somogyi Zoltán

sem, akit Kolber István tárca nélküli

miniszter javaslatára 2005. január 1-jén

nevezett ki a miniszterelnök a Magyar

Turisztikai Hivatal elnökének.

Miközben a Velencei-tó környékére

egyre kevesebb turista érkezik, s az

utóbbi évtizedben mind az állami, mind

a magánberuházások száma és mértéke

igen csekélynek mondható (a Széchenyi-

tervbõl is támogatott agárdi ter-

málfürdõ kivételével), még a meglevõ

értékek, az épített kulturális örökség

védelmével is komoly gondok vannak.

Egyrészt szemléleti, másrész pénzügyi

okai vannak annak, hogy a tó

környékének régi épületei sorra tûnnek

el, s ha ez ilyen rohamos tempóban foly-

tatódik, az évtized végére már csak a

települések templomai, valamint

Velence viszonylag jó állapotban levõ

kastélyai maradnak meg 150-200 éves-

nél régebbi épületként. S persze mindez

törvényesen, mind az országos, mind a

helyi szabályok betartásával történik,

hiszen a legtöbb épületen még helyi

védettség sincs, s mint azt az északi part

polgármesterei nem egy esetben meg is

erõsítették, nem is akarnak ezzel a

lehetõséggel élni, hiszen a védetté nyil-

vánított, pl. az át- és ráépítést megne-

hezítõ vagy teljesen lehetetlenné tevõ, a

bontást megtiltó szabályok miatt

reklamálók önkormányzati anyagi

támogatást is elvárnak ingatlanjaik

állagmegóvásához, ezt pedig az egyre

fogyó önkormányzati kasszákból képte-

lenség finanszírozni. Így történhetett

meg például az is, hogy az egykor

csodálatos velencei pincesor, amit majd-

Úgy látszik, a madárinfluenza kellett ahhoz, hogy a Velen-

cei-tó környéke kis idõre megint a média érdeklõdésének

középpontjába kerüljön. Az egykor rangos üdülõhelyen a

napokban alakult szakmai civilszervezetének, a Velencei-

tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületének (VEKI) a Ve-

szélyezteti-e a madárinfluenza a Velencei-tó idegenforgal-

mát címû konferenciája hét tévécsatorna tudósítóját von-

zotta a velencei Meszleny–Wenckheim-kastélyba, az új-

donsült kisváros mai házasságkötõ termébe.

A
Egy lebontott
kastély és egy
bezárt múzeum

A Velencei-tó környékének eltûnõ épületeirõl

t é m a VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2006. MÁRCIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

Az egykori Nádasdy–Sigray-kastély a hatvanas évek közepén



nem száz éve a magyar néprajzi kutatás

egyik legnagyobb alakja, Gönyei Sándor

is lefotózott, s amit olyan végzetesen

kettészelt az M7-es autópálya, évrõl-

évre tovább fogy. A sokak által védett

pincesornak titulált együttesnek

valójában csak néhány régi épülete

védett, ezért egy egyszerû bontási

engedéllyel eltörölhetõ mindaz, ami

túlélt két világháborút, benne Fehérvár

a velencei hegyekbõl indított ostromá-

val, s átvészelte a sztrádaépítést is. A

térség szenvedélyes fotósaként magam

is tapasztaltam, hogy egy régi szép

pince, amit még az egyik télen lefotóz-

tam, a következõ tavaszra eltûnt.

Kétségbe esve hívtam fel a pol-

gármester-asszonyt, aki visszahívva

megnyugtatott: „semmi baj, volt

engedélyük a bontásra.” Pedig valójában

én nem arra kérdeztem rá, hogy volt-e

engedélyük vagy sem, hanem, hogy ezt

miért engedheti meg magának egy

részben a borturizmusból élõ település.

De a velencei pincék

eltûnése és átépítése meg

sem közelíti az épített

kulturális örökségekben

egyébként is jóval

szegényebb, három

településrészbõl (Agárd,

Gárdony, Dinnyés) álló

déli parti város, Gárdony

veszteségeit.

Agárd egyik központi

részén, a termálfürdõtõl

mintegy kétszáz méterre

egy 45 ezer négyzetméteres õspark

közepén állt az 1386 m2-es egykori

Nádasdy–Sigray-kastély. Az 1780-as

évek elején még Ürményi Miksa által

épített kúriát a késõbbi tulajdonosok, a

Nádasdyak építették át, s az egyre romló

állapotú, de megmenthetõ épület a szo-

cializmus évtizedeiben a helyi állami

gazdaság központja volt, így érthetõ,

hogy miért nem vált védetté. Ezt az L-

alakú, eklektikus stílusú épületet pár éve

adták el, s az új tulajdonos (a hírek

szerint a milliárdos, helyben fociiskolát

is üzemeltetõ Várszegi Gábor) napok

alatt elbontatta. Ugyan a helyére

impozáns, kastélyszerû épületet

emeltek, ám mindez nem menti az õsök

tiszteletét teljesen mellõzõ, a hivatal, az

önkormányzat asszisztenciájával meg-

valósított barbár rombolást.

Sajnos a kastélypark közelében álló

Gárdonyi Géza-szülõháznak is mostoha

a sorsa. A Nádasdy grófok által eredeti-

leg tanítólakásnak szánt

cselédház, a ma is látható

hosszú parasztház középsõ

részében éltek nagy írónk

szülei, az uradalom

gépészeként tevékenykedõ

Ziegler Sándor és felesége. A

házban sokáig halásza-

tieszköz-kiállítás volt

látható, amelyet az utóbbi

években Gárdonyi-

emlékkiállításra cseréltek. A

város által mûködtetett

múzeum épülete azonban annyira

vizesedik, hogy abból ezt a tárlatot is

ideiglenes helyre kellett költöztetni, s

úgy tûnik, a szigeteléshez szükséges 20-

25 millió forintot nem lehet

elõteremteni. S miközben hamarosan

összedõl a bezárt múzeum melletti régi,

jelenleg állami tulajdonban levõ magtár,

amelyben többen mezõgazdasági

múzeumot szerettünk volna csinálni, de

ezt a helyi képviselõk nem támogatták,

aközben azt hallani, hogy a még

meglevõ, a háború elõtti képét azonban

már most is alig idézõ gárdonyi Sirály

presszóra sátortetõ fog kerülni, pedig ez

az egy ma is álló, eredetileg Bauhaus-

stílusú épülete a Velencei-tó

környékének. Normális esetben az ere-

deti, két háború közötti állapot helyreál-

lítására kellene kötelezni a tulajdonost,

aki – kihasználva a mai retródivatot –

még jól is járhatna az ilyen hatósági szig-

orral, ám az átépítés ellen még az az

önkormányzati bizottság sem emelt

kifogást, amelyet jóakaratú szakem-

berek is tájékoztattak a látszólag jel-

legtelen épület értékérõl. De mit is

várhatnak a szomorkodó lokálpatrióták

egy olyan településen, ahol hamarosan

összeomlik az az agárdi temetõ domb-

ján álló csodálatos fekete márvány-

obeliszk is, amelyet még gróf Nádasdy

Lipót emeltetett felesége, Forray Júlia

grófnõ sírja fölé, s ahol a helyi lakosok

egy része hiába kezdeményezi az egyko-

ri országzászló helyreállítását. Erre, úgy

látszik, nincs sem pénz, sem politikai

akarat.                       – L. SIMON LÁSZLÓ
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Gárdonyi Géza agárdi szülõháza

A már erõsen átépített Sirály presszó 

a hatvanas évek elején
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NEM ÉRDEKEL, FÉLJETEK…

… énekli a kispálos Lovasi András örök

gimnazista rajongótáborának. Az éne-

kes ráhibázott: az ifjak közéleti hozzá-

állásának legfontosabb jellemzõje a

passzivitás (és a jövõtõl való félelem).

„Nem érdekel; van jobb dolgom is; ne-

kem ne mondja meg senki, mit csinál-

jak; ezek úgyis csak hazudoznak” – ez a

fiatalok nagy részének a véleménye a

politikáról. Persze, a politika csak egy

kis szelete a világról vallott nézeteknek,

melyeknek egy felnövõben lévõ ember

esetében ki kellene alakulniuk. Hogy is

történt ez atyáink idejében? A beat-

nemzedék –legalábbis korosztályuk je-

lentõs része – szembefordult a fennálló

rendszerrel. Nézeteik a régi értékrend

elutasításán és a kortársak összefogá-

sán alapultak (szolidaritás, hahh). Sza-

badság a kötöttségek helyett, lázadás a

hagyományok ellen, békepártiság hi-

degháború helyett, és így tovább. A

fennálló viszonyokkal való elégedetlen-

ség nemzedéki aktivizmushoz és új ön-

meghatározáshoz vezetett (persze a

nagy nemzedék eszméje egy tudatosan

ápolt mítosz, de azért van némi alapja).

Lássuk, mi lett a nagy nemzedék

gyermekeibõl. Kiábrándultság, fásult-

ság egyrészt; haverok, buli, fanta más-

részt. A fiatalok mára kiábrándultak a

lázadásból is. Túl vagyunk az összes ta-

bu ledöntésén, a szexuális forradal-

mon, a zenei, ruházati sílusváltásokon

is. Mintha régóta nem történne semmi

eredeti. Csak a múltbeli jelenségek új-

raélesztése folyik a retro jegyében. Ami

a legfontosabb: nincsen nemzedéki ko-

héziós erõ, összekötõ kapocs a fiatalok

között. A korábbi évtizedek pezsgése

és újat teremteni akarása helyett a mai

fiatalok nem nyilvánítanak véleményt.

Újat meg végképp nem teremtenek.

Ezt támasztja alá az Ifjúság 2004 kuta-

tás eredménye is: a fiatalok 53%-a tel-

jesen, míg 31%-a részben elfogadja szü-

lei életvitelét, világnézetét. Elsõ pillan-

tásra azt mondhatnánk, ez nagyon jó

eredmény, mert azt jelenti, hogy min-

denki nagyon jól van, és mindennel

meg vannak elégedve. Valószínûbb

azonban, hogy a fiatalok fáradtak, vagy

érdektelenek ahhoz, hogy saját, önálló

válaszokat keressenek az életkérdések-

re, és ha már egyáltalán a világnézetrõl

van szó, akkor elég nekik az, amit a szü-

lõktõl tanultak. Ez, ha ismerjük a ma-

gyar társadalom katasztrofális mentál-

higiéniás állapotát, nem sok jóval ke-

csegtet a jövõre nézve.

MAGYAR CSAVAR

Mindez meghatározza az ifjúság köz-

életi felfogását: a fiatalok 63%-át egy-

szerûen nem érdekli a politika. A fenn-

maradó 37% viszont érdekes módon

oszlik meg a különbözõ világnézetek

között. A választási felmérések szerint a

jobboldali pártok messze népszerûb-

bek a tizen-huszonévesek körében. Az

Ifjúság 2004 kutatásban a pártot vá-

lasztó fiatalok 59%-a szavazna a Fidesz-

re, míg a szocialistákra mindössze 21

százaléknyi voks érkezne. Az SZDSZ

7%-ot érne el, a többi párt támoga-

tottsága 3% alatti. A teljes népességre

vetített választói megoszláshoz ké-

pest meglévõ eltérések oka az, hogy a

fiatalok nagy többsége a balol-

dal–jobboldal dichotómiában jobb-

oldalinak vallja magát, míg a liberá-

lis–konzervatív értékpárban inkább li-

berális felfogásúnak érzi magát. Jobb-

oldali–szabadelvû tömegek a fiatal vá-

lasztók között?
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A fiatalok jellemzõen a voksszerzés idején kerülnek a po-

litikai érdeklõdés homlokterébe, a ciklusok alatt inkább

megszokott közhelyeket, s kevesebb érdemi lépést kapnak

a kormányoktól. Mily’ meglepõ, hogy Gyurcsányék sem

léptek tovább ezen a téren. Pedig az elfelejtett nemzedék

közben felnõtt, és szavazókorúvá érett. De vajon élni fog-

nak-e a nehezen kiharcolt demokrácia eszközeivel?

Talkin’ about my generation

Elfelejtett nemzedék



A nyugati demokráciákban a helyü-

ket keresõ fiatalok számítanak a bal-

liberális pártok bázisának, míg a konzer-

vatív, kereszténydemokrata tábort a

dolgos élet során révbeért középkorúak

és a nyugdíjasok teszik ki. Magyarorszá-

gon fordított a helyzet: minél idõsebb

korosztályt vizsgálunk, annál inkább

baloldali túlsúlyt tapasztalunk.

KÉRJÜK, ÁLLJANAK A JOBB OLDALRA

Hogyan került az ifjúság a jobboldalra?

A közélettel foglalkozó, aktív fiatalok a

passzív többséggel ellentétben értel-

mezni tudják a fennálló rendszert, ész-

reveszik annak hibáit, és kifejezik elége-

detlenségüket. A status quo, a rendszer

pedig a szocializmus egyenes ági leszár-

mazottja. Az elégedetlen fiatalok így a

baloldallal szemben határozzák meg

magukat, és ehhez hozzászámíthatjuk a

diktatúra idején igazságtalanságokat el-

szenvedett családok leszármazóit is

(ugye a fiatalok a már említett adat sze-

rint elfogadják a szülõk világnézetét).

Lánczi András filozófus konzervatív pa-

radoxonelmélete is errõl szól: a magyar

helyzetben a szocialista utódpárt kíván-

ja státuszkonzervatív erõként megõrizni

a múltbeli viszonyokat, miközben a

jobboldali pártoknak ezzel a hálózattal

kell újra és újra megküzdeniük. Változás

’90-tõl Változás 2006-ig.

A jobboldali szimpátia másik oka az

érzelmi azonosulás. Kis kitérõt téve érde-

mes megemlékeznünk arról a

medgyessyzmusról, mely szerint a fiatalo-

kat csak a szombat esti buli és a whisky

érdekli. Így néz ki az, amikor egy hatvanas

elitbankár megpróbálja elképzelni a fiata-

lok hétköznapjait. A valóság mintha el-

térne ettõl. Igen, fontos a buli és az alko-

holfogyasztás is, sajnos már a fiatalkorú-

ak között is. De ha egy kicsit is a dolgok

mögé nézünk, akkor kiderül: akár fiatal

diplomásról, egyetemistáról vagy gimis-

rõl, szakmunkásról van szó: a legtöbben

bizonytalanok, nem tudják, mit akarnak

az élettõl. Félelem a jövõtõl? Elidegene-

dés? Komoly problémákról van szó. Ez le-

het az oka, hogy a felmérések szerint a fi-

atalok szemében egyre inkább felértéke-

lõdnek a posztmateriális értékek: család,

szeretet, barátság; míg a materiális érté-

kek: a gazdagság, karrier hátrébb kerül-

nek. Így a fiatalok jobbratolódásának má-

sik oka a jobboldalhoz köthetõ eszmék: a

család, az értékalapú közösségek, a haza-

szeretet elõtérbe kerülése lehet.

A harmadik ok maga a Fidesz: a nem-

zedéki alapon induló párt megõrizte fi-

atalos imázsát (a nevében hordozza az

ifjúságot). Emellett a nyugati világban,

így hazánkban is meglévõ globalizá-

ciókritikus, Amerikával nem különöseb-

ben szimpatizáló fiatalok sokasága in-

kább a nemzeti érdekeket jobban védõ

Fideszt választja a baloldal helyett.

VERSENYFUTÁS

A baloldal már régóta ki akar törni a fi-

ataloknál tapasztalt karanténból. Kolosi

Tamás szociológus már 1991-ben azon

értetlenkedett, hogy 40 év baloldali

rendszer után miért nem a baloldali,

de legalábbis liberális pártok nyertek a

„Horthy-rendszerre hajazó” MDF he-

lyett. 2002-ben a baloldal házi szocio-

lógusa, Dessewffy Tibor azt írta, hogy

„a generációs kérdést valahogy kezelnie

kell az MSZP-nek. Azért is beszélhe-

tünk történelmi gyõzelemrõl és esély-

rõl most, mert az MSZP mutatói a fia-

talok között borzalmasak”. Dessewffy

szerint az Ifjúsági Minisztérium által

szervezett bulik és a Fidesz fiatal politi-

kusai által felmutatott karrierlehetõsé-

gek csábították az ifjúságot a jobbol-

dalra. Nos, ez is egy vélemény.  Az

SZDSZ Geszti-féle tegezõdõs, beszólo-

gatós kampánya valószínûleg támoga-

tásra talált a fiatalok egy részénél, de a

két forduló között megszületõ, jobbol-

dalt támogató népmozgalom jelentõs

része is fiatalokból állt, elég csak meg-

nézni a Kossuth-téri nagygyûlés közön-

ségét. A fiatalok tömegeiben érzelmi

nyomot hagyó 2002-es választások

megerõsítették a jobboldal fölényét a

baloldallal szemben.

Nézzük, mivel próbálják elnyerni a fi-

atalok kegyeit 2006-ban a pártok. A Fia-

tal Baloldal VV Szabolccsal és Fresh

Andival kampányol, a belépéssel spa-

nyolországi utazást nyerhet az illetõ

(országomat egy lóért, világnézetemet

egy spanyol útért). Az MSZP alacsony

színvonalú negatív kampányainak nagy

részét a FIB-re tukmálta, így megszaba-

dult egy kellemetlen kötelezettségtõl.

Az SZDSZ maradt a tegezõs, provoka-

tív üzeneteknél, az MDF hullás kampá-

nyáról meg jobb nem is beszélni. A

Fidelitas legjelentõsebb üzenete az Új

Nemzedék Kártya, amire közhasznú te-

vékenységért lehetne pontokat gyûjte-

ni. Az egyértelmûen szimpatikus ötlet

hátránya, hogy a fiatalok többségét

nem a véradással és a környezetvédel-

mi akciókkal lehet megszólítani.

A Fidesz elmúlt négyévi tevékenysé-

gében háttérbe szorult az ifjúságpoliti-

ka. Úgy tûnik, a nagyobbik ellenzéki párt

a nyugdíjasok megnyerésére koncentrál

(lásd 14. havi nyugdíj), miközben a fiata-

lok támogatását magától értetõdõnek

veszi. A Fidesz súlyos hibát követ el, ha

továbbra sem foglalkozik az ifjúsággal,

mert törõdés hiányában könnyen elúsz-

hat a fiatalok között mért roppant fölé-

nye. A vetélytárs komoly energiát fordít

a fiatalok megszólítására. A szocialisták

már a spájzban – és a buliban – vannak.

– RAJCSÁNYI GELLÉRT
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2002-ben a baloldal házi szociológusa, Dessewffy Tibor azt írta,

hogy „a generációs kérdést valahogy kezelnie kell az MSZP-nek.

Azért is beszélhetünk történelmi gyõzelemrõl és esélyrõl most, mert

az MSZP mutatói a fiatalok között borzalmasak”



agyon hiányoltam a múlt év

végén, hogy a megfelelõ súlyú

megmondó emberek – akik ál-

talában a csapból is folynak – éppen

teleltek valahol és nem hallaták hihe-

tetlenül nagy súlyú véleményüket. Ta-

lán ezért nem kérdezték meg a minisz-

terelnököt: pontosan mire is gondolt,

amikor azt mondta, hogy „a magyar

ember, kérem szépen, az Istennek sem

akar megmozdulni.” A Demos Magyar-

ország fórumán – ahol javaslatot tett

az ország elhagyására – szeretett volna

imponálni a példakép Tonibler fõideo-

lógusának, Sir Anthony Giddens-nek is.

Ám kiderült, hogy a professzornak

nem nyerte el tetszését ez a fiataloknak

szánt övön aluli ütés – kifejezetten

nem értette, mirõl beszél ez az ember

– ami úgy hangozott, hogy „a fizikai

mobilitás hiánya az egyik legnagyobb

tehertétele az országnak.” Köszönjük,

uram. Ha a fiatalok elmennének, vajon

ki olvasná a kormányfõ blogját, ahol

nap, mint nap arról áradozik, hogy mi-

lyen csodálatos ez az ország? Ki csinál-

ná meg – ahogyan õ fogalmaz – a cso-

dálatos Magyarországot?  Még egy ta-

nács (tudom, hogy kéretlen): rotációs

rendszerben kellene váltani a fõnök fó-

rumain jelenlévõket, mert unalmas le-

het mindig annak a kétszáz embernek

papolni, arról a fene nagy jólétrõl meg

igazságosságról, ami itt van.   Ferenc

nem lát tovább Budapest határain túl,

vagy egyszerûen csak súlyos megfelelé-

si kényszere van, persze nem nekünk.

Ha tisztában lenne a valósággal, akkor

tudná, hogy a hárommillió koldus or-

szágában a fiatalok nagy része nem

csak a munkanélküliséggel küzd, ha-

nem olyan tudás hiányával is, ami jobb

országokban alapvetõen el lehet sajátí-

tani. Gondolok, mondjuk a nyelvisme-

retre, aminek nem csak a magyarok

motiválatlansága az oka. Az lehet az

alaptézis szerintem, hogy minden hu-

szonévesnek duzzadó bankszámlája

van, biztos és erõs családi háttere, és

persze minimum két nyelvvizsgája,

hogy megtalálja a közös teret ebben a

csodálatos világban és új hazánkban is,

Európában. Érdekes vízió egy olyan or-

szágban, ahol az apáknak el kell hagy-

niuk a családot, hogy az ország másik

végében tudjanak dolgozni és csak két-

három hetente járhatnak haza – ott a

fiatalok nem rendelkeznek(hetnek)

olyan jogosítványokkal, amelyekkel

bátran neki tudnak vágni a világnak.

Nem jutnak megfelelõ oktatáshoz, a

kapacitálás is kimerül abban, „hogy fi-

am, menj el ebbõl a tetves országból,

mert itt élni nem lehet”. Fõleg nem az

ország szegényebb megyéiben. Amikor

megérett az idõ arra, hogy szedjem a

sátorfámat „szeretett és ólomnehéz le-

vegõjû” szülõvárosomból, nem tud-

tam olyan gyorsan mozdulni, ahogyan

a miniszterelnök azt elvárná (most).

Nem volt hol lakni, nem volt mibõl fi-

zetni az albérletet, munkát találni sem

egyszerû. Úgy érzem, nem én(mi)

vagyok(vagyunk) az ország tehertéte-

lei. Sokkal inkább az a lehetetlen hely-

zet, hogy a legtöbb fiatalnak nem nul-

láról, hanem mínusz egyrõl kell az éle-

tét elkezdenie.  A mai fiatalok nagy ré-

sze  örül annak is, ha a fõvárosig eljut,

és képes egy-két évig valami koszos al-

bérletben, vagy munkásszállón elvege-

tálni, hogy aztán visszatérjen a kiindu-

lópontba és rájöjjön: a vágyai nem fog-

nak teljesülni.  Aki azt állítja, hogy eb-

ben az országban minden feltétel

adott a miniszterelnök által áhított

mobilitáshoz, az egész egyszerûen ha-

zudik. Mert a leghülyébbek, a legszer-

vilisebb katonák is láthatják: a legna-

gyobb ugrást a semmi, és az elsõ lép-

csõfok között kell megtenni. Arra a

lépcsõfokra a legnehezebb felugrani,

ahonnan már egyáltalán lehet azon

gondolkodni, hogy elhagyva a szülõvá-

rost, ötven kilométerrel arrébb próbál-

jon megélni valaki óriási áldozatválla-

lások, lemondások árán. Nem merek

arra gondolni, hogy a miniszterelnök

ne lenne ezzel tisztában, ne látná, hogy

sokaknak nem a Kánaán (szándékosan

nem említem a milliárdjait, mi közöm

hozzá?) jutott, hanem a kanális.  Any-

nyian vannak mellette, valaki csak

szólt neki: szállj már le a földre, és bi-

zonyos területeken kerüld a nagyot-

mondást, még akkor is, ha a harmadik-

utas eszme belengi a termet. Nem

mondom, nem mondjuk, hogy aki

ilyet mond, az húzzon el innen. Elfé-

rünk mi ebben a kis hazában. Ám ha

menni akar, biztos nem tartjuk vissza.   

– LIPPAI ROLAND
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Van itt valaki, aki azt szeretné: pakoljunk fel jól „hosszan

friss”, modern pogácsával és irány Európa. Bízom benne,

hogy oda, és nem mondjuk a francba vagy a pokolba. Bár ki

tudja, kinek mi szunnyad a lelke mélyén. 

Hamuban sült pogácsa

N

Rosszabbul élek, mint négy éve



t é m a

17

ávid Ibolyának január vége fe-

lé, mikor még zord és hûvös az

idõ a szürke Pesten, hirtelen

nyoma veszett. Hova mehetett? Mi tör-

ténhetett? – kérdezgették néhányan,

kiknek feltûnt az ûr, amit a pártelnök

asszony hiánya jelent. A konzervatív és

korszerû MDF házatájáról csak kény-

szeredetten és megkésve érkezett vala-

mi válaszféle: Dávid Ibolya az ilyenkor

meleg és napos Ausztráliába távozott,

ahol fiának (ahogy a Blikk írja: „Miki-

nek”) – eddig pontosan meg nem ha-

tározott – problémái támadtak. Hon-

vágy? Tanulmányi gondok? Beilleszke-

dési zavar? Ahány tv-stúdió, annyi ma-

gyarázat.

Egy reggeli mûsorban Herényi Ká-

roly, aki a tanulás nehézségeit saját ta-

pasztalatból ismerheti, holmi halaszt-

hatatlan anyai feladatokról beszélt, de

a részletekre már nem tért ki, mert egy

hirtelen váltással átkanyarodott arra a

kérdésre, amely az MDF létének értel-

mét adja: az örökösödési adó eltörlésé-

nek szükségességére.

A hazatérõ Dávid Ibolya sem volt

sokkal konkrétabb a Blikkel (Dávid: El-

utaztam, mert hívott a fiam, Blikk,

2006. február 15.), pusztán egy félmon-

dattal nyugtatta meg az aggódó

emdéefeseket: „a család szempontjából

jól zárult ez az út”. 

Örömteli valóban, hogy a Dávid-csa-

lád a kampány zakatolása közben is

tud egy kis idõt – egészen pontosan

két hetet – szakítani magának, hogy

felejthetetlen emlékekkel gazdagodjék

a kenguruk földjén.

Az egyébként szirupos történet –

hála a Blikknek – már-már egy konzer-

vatív és korszerû szappanopera forga-

tókönyveként tûnik fel az egyszerû ol-

vasó elõtt. Megható kulisszatitkokat is

elárult a bulvárlap, így pl. „Miki” édes-

anyjának küldött sms-ének tartalmát:

„Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon

szeretlek.” És a szemünk elõtt egy B-

kategóriás ausztrál romantikus film ké-

pei jelennek meg…

A Blikk azt is tudja, hogy a magyar

ember szerencsére megértõ: egy teljes-

séggel ismeretlen közvélemény-kutató

cég felmérése szerint a többség nem

lát kivetnivalót Dávid Ibolya ausztráliai

útjában.

Az alapkérdés mindazonáltal to-

vábbra is megválaszolatlan maradt. Mi

történt Ausztráliában?

Feltéve – bár az MDF eddigi mûkö-

dését ismerve ez khm, kétséges –,

hogy a konzervatív és korszerû párt

legalább egyik magyarázatában igazat

mondott, három lehetõség áll elõt-

tünk: honvágy, beilleszkedési zavar,

egyéb szükség.

A honvágy mint indok csak abban

az esetben értelmezhetõ, ha Dávid Ibo-

lyának volt honvágya Ausztrália iránt,

fia ui. esetleges honvágyát nem az

egész család kirendelésével, hanem egy

hazaúttal gyógyíthatta volna sikere-

sebben.

A beilleszkedési zavar mint probléma

már hihetõnek látszik, feltéve hogy „Mi-

ki” örökölte édesanyja kellemes termé-

szetét, amivel sikeresen elidegenítette

magát pártja hagyományos választóitól

és egykori koalíciós partnerétõl.

A „nagy szükségrõl” szóló magyará-

zat („December óta éreztem úgy, hogy

nagy szüksége lenne ránk.” – D. I.) túl

általános és semmitmondó ahhoz,

hogy egy két hetes kirándulás indoka-

ként szolgáljon.

A tisztelt olvasó eldöntheti, hogy a

három opció közül melyiket találja a

legplauzibilisebbnek, de erõs a gya-

núm, hogy a „Mi történt Ausztráliá-

ban?” kérdése a magyar történelem

megoldatlan rejtélyeit szaporítja

majd… – TECHET PÉTER

„A fiam gondját sikerült megoldanom, a család szempon-

tjából jól zárult ez az út.”

Miért jött haza Dávid
Ibolya Ausztráliából?

D

Normális Kenguruországot!
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UFi: Meg sem álltál Szöulig?

SZ.Z.: Szöul Becskerektõl és Buda-

pesttõl azonos távolságra van. Ami-

kor egy általános iskolai matematika

verseny után a nagybecskereki mate-

matikai intézet macedón vezetõje

(egy elkötelezett jugoszláv) megkér-

dezte tõlem, hogy melyik egyetemre

szeretnék majd menni, azt mondtam,

hogy Budapestre, mire õ megdöbbent

és nem értette, miért nem Belgrádba.

Nagybecskerekrõl Budapest sajnos

nagyon messzinek tûnt (tûnik), és ha

nincs a kíméletlen és értelmetlen dél-

szláv háború, akkor szép lassan még

messzebb került volna. 1995-ben már

a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban

érettségiztem (a nagybecskereki gim-

náziumot is, ahová másfél évig jártam,

a piaristák alapították). Édesanyám,

Marcsók Vilma középiskolai magyar-

tanár és közíró Becskereken, sok mun-

kával elkészítette egy komplex délvi-

déki magyar oktatási hálózat tervét,

és már 10 éve sikeresen akadályozza

meg a magyar osztályok bezárási kí-

sérleteit minden támogatás nélkül,

ezen kívül az összes helyi magyar lap-

nak szerzõje. Szerb barátai azt taná-

csolták neki jóindulatból, hogy tele-

püljön át Budapestre, ott biztos tárt

karokkal várják, én pedig meg sem

merem mondani szegénynek, hogy az

egyetem kivételével a nevemet Ma-

gyarországon hivatalosan szerbül ír-

ják, pedig én magyarul írom alá a

szerb útlevelem, de még egy rubrika

sincs az eredeti névváltozatnak!

UFi: Irodalom elõször. Újvidéken jelent

meg az elsõ versesköteted, majd a

FISZ-nél a prózaköteted, nemrég pedig

Hvang Szun-von koreai szerzõ novellá-

it fordítottad magyarra.

SZ.Z.: A prózakötet, az Ezer ütés

percenként öt-hat év anyagát fogja

össze három ciklusba, sokat kellett

várni, míg összegyûlt az anyag. A szak-

ma a kötetre pozitívan reagált, külö-

nösen Károlyi Csaba, akit én nagyon

tisztelek, írt egy dicsérõ kritikát az ÉS-

ben. Ez nekem elég. Amikor a kötet

megjelent, L. Simon László barátom,

akit még az ELTE-rõl ismerek, volt a

FISZ elnöke. Késõbb egy évig voltam a

FISZ elnökségi tagja is. 

UFi: Az elsõ prózakötet nagyon lassan

állt össze. Ha nem jelenik meg hamaro-

san a következõ, akkor gyorsan elfelej-

tenek, nem?

SZ.Z.: Igyekszem a legfontosabb fo-

lyóiratoknak legalább évente egyszer

küldeni prózát. Nem az ötletekkel, az

idõvel van baj. Ha leülök írni, akkor

napokig nem látok, nem hallok, és

most ez nem mûködne. Nincs azon-

ban idõm az önreklámozásra, ami

most annyira megy, és nevetek, ami-

kor a nõi magazinok mutatják be a fi-

atal írókat, szórakoztató végignézni,

ahogy pózolnak a képeken, megmu-

tatni, hogy õk abban a világban is

helyt állnak, és igyekszenek úgy köz-

vetíteni mûveiket, irodalom-felfogá-

sukat a mainstream tömegek felé,

hogy közben azt hiszik, mindvégig

egyben a kommersz világon kívül,

felül is maradnak. Ugyanez a folyamat

figyelhetõ meg a (komoly)zenében és

a képzõmûvészetben is. Nem mon-

dom hogy baj, csak én nem élek vele.

De ugyanez a folyamat jelenik meg a

tudományban is. Gyorsan elismert

szaktekintéllyé válik, aki megfelelõ

módon prezentálja magát online vagy

a képernyõn. 

UFi: Irodalomtörténészként mi a szak-

területed?

SZ.Z.: Miután felvettek az ELTE-re,

sok idõ kellett, míg megtaláltam a

korszakot, vagy inkább a jelenséget,

amely végre érdekelt. Ezt tanítottam

ott két évig, ebbõl írom jelenleg is a

doktori értekezésemet; írásbeliség a

világhálón, nyomtatott könyv és háló-

zatba kötött számítógép kora, szöveg-,

zene-, képklónozás, hipertextuális el-

méletek. Ezután jött a koreai meghívás.
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Szûts Zoltán 29 éves iroda-

lomtörténész, prózaíró, mû-

fordító. Nagybecskereken

született, Budapesten, az EL-

TE Irodalomtudományi dok-

tori iskolájában írja a disszer-

tációját, 2004-tõl pedig a

szöuli HUFS egyetem adjunk-

tusa. Pár hete jelent meg az

elsõ koreai fordításkötete.

Szöul Becskerektõl 

és Budapesttõl azonos 

távolságra van

Beszélgetés Szûts Zoltán prózaíró-mûfordítóval

Nagybecskerektõl Szöulig
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Az egyetem új vendégtanárt keresett,

és S. Sárdy Margit, aki az ELTE-n volt

kollégám (egyébként a sci-fi irodalom

talán legjobb magyarországi ismerõ-

je) ajánlott engem. Koreában a dönté-

sek elõtt mindig elhangzik a „melyiket

ajánlod?”

UFi: Hogyan fér össze a digitális iroda-

lom és a magyar nyelv tanítása a Ma-

gyarországon kívüli legnagyobb ma-

gyar tanszéken, a dél-koreai Hankuk

University of Foreign Studies egyete-

men?

SZ.Z.: A HUFS egyetem Korea ötödik

legrangosabb egyeteme és Ázsia leg-

híresebb ilyen jellegû oktatási intéz-

ménye, mintája a tokiói Tokia

University of Foreign Studies. Az

egyetemnek nagyon sok nyelvi tan-

széke van, az összes közép-kelet euró-

pai nyelvet oktatják, de van jogi, in-

formatikai, közgazdasági kar is. A ma-

gyar tanszéken, melyet a rendszervál-

tás és a kapcsolatok újbóli felvétele

után alapítottak, évfolyamonként

negyven hallgató tanul, és hét tanár

tanít, ebbõl kettõ anyanyelvi. A

Hankuk egyébként azt jelenti, Korea.

Akik pedig diplomát szereznek tan-

székünkön, könnyen jól fizetõ állás-

hoz juthatnak valamelyik Magyaror-

szágon megjelenõ koreai cégnél. A

HUFS komoly hangsúlyt fektet a tu-

dás prezentálására, ezért tanárai két-

havonta vesznek részt nemzetközi tu-

dományos konferencián. Erre egy kü-

lön épületegyüttes áll rendelkezésre.

Így már többször tudtam ismertetni

saját kutatási eredményeimet is, de

értekeztünk a magyar nyelv helyzeté-

rõl az EU-ban, valamint a határon tú-

li magyarok nyelvgyakorlási jogáról is.

A nyelvhez pedig kapcsolnék egy ér-

dekes jelenséget: az itt tanító külföldi

tanárok közös nyelve az angol, illetve

az orosz(ból átvett szavak). Mint

Anthony Burgess Gépnarancsában.

Innen nézve, nem az ókontinens a

központ, hanem az USA, és kis rész-

ben Ausztrália. Minden nyugati ter-

mék amerikai. Állítsd csak a számító-

gépünk operációs rendszerét a Szöuli

idõzónára. Meglátok, hogy Európa a

térkép bal szélén van, és nagyon kicsi-

nek tûnik.

UFi: Nem csak nyelvet, kultúrát is köz-

vetítesz. Mi megy át? Létezik-e hivata-

los magyar álláspont?

SZ.Z.: Az unalmas tudás, mûvek ex-

portálása tönkreteszi a befogadó ked-

vet. De igyekszem megritkítani a szte-

reotípiákat is. A kulturális különbsé-

gek miatt azonban gondosan meg kell

válogatni azokat a mûveket, melyek

értelmezhetõk, és vannak olyanak,

melyek kötelezõk, melyeket elvárnak,

konkrét szövegeket most nem szeret-

nék említeni, mert abból

könnyen sértõdés is lehet.

Egyébként sohasem lehet

tudni, mi megy át. A keleti

ember logikája más, másképp

szemléli a világot. Például a

koreai mûvekben a szerzõ

gyakran megállítja az idõt, és

azt a pillanatot (napot, napo-

kat) írja le. Egy magyar törté-

neti regény ezek ismeretében

nagyon nehezen közvetíthe-

tõ.

Hivatalos álláspontról nem

értesítettek, kerülõutakon

Budapestrõl hallottam, hogy

az ilyen fajta kultúra közvetí-

tõ tevékenység jelenleg nem

az állam érdeke, nem túl fon-

tos. 

UFi: Budapest–Szöul, Szö-

ul–Budapest?

SZ.Z.: Igen, visszafelé is köz-

vetítünk, hozunk valamit.

Yoo Jinil barátom, a HUFS egyetem fi-

atal tanárának ötlete volt Hvang

Szun-von-t fordítani. A Ráció kiadó és

L. Simon László rögtön igent mondott

a kötetre, megnyertük a koreai fordí-

tószövetség (Koreai Literature

Translation Institute) pályázatát, így

õk támogatták a megjelenését, Korea

egyébként komoly összegeket fordít

irodalmi mûvei megjelenésére idegen

nyelveken.

A kötet összeállításánál két fontos

szempontot vettünk figyelembe: egy-

részt kiválasztani azokat a szövegeket,

melyeket a koreai irodalomkritika

már kanonizált, másrészt pedig meg-

találni, mely szövegeket értheti meg –

viszonylag könnyen – a magyar olva-

só. A megértés szempontjából talán

szerencsésebb lett volna magyaráza-

tokkal ellátni a keleti kultúra és min-

dennapi élet sajátosságait. A biztató

visszajelzésekbõl pedig tudom, nagy

igény van a távol-keleti kultúrára ma-

gyar nyelvterületen.    – WEÉRY IMRE

HIRDETÉS

Az unalmas tudás, mûvek 

exportálása tönkreteszi 

a befogadó kedvet
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A. Kis f, aki fiatal, van egy jó ötlete.

Sõt szerencséje is van, mert valahon-

nan ismeri nagy R-et, aki rendezõ. El-

megy hozzá, elmondja és megkéri,

hogy segítsen megcsinálni. Nagy R,

többek között azért is nagy R, mert is-

meri nagy P-t, aki többek között pro-

ducer. Nagy P-nek is tetszik az ötlet,

ezért segítséget kér nagy K-tól, aki egy

fiktív filmes alapítvány kurátora, és

szól több nagy SZ-nek, akik szponzo-

rok. Nagy SZ-eknek is tetszik az ötlet,

de csak akkor adnak pénzt, ha beleír-

ják a forgatókönyvbe az õ márkáikat

is. Szólnának nagy F-nek, aki többek

között forgatókönyvíró, és megírná

rendesen a forgatókönyvet, de rá saj-

nos nincs pénz. Mindegy, megcsinál-

ják maguk, a szponzorképeket belete-

szik a filmbe, cserébe egy-két eredeti

ötletet kivesznek belõle. Elkészül a

film.           

B. Nagy P-nek, aki producer, van egy

haverja, kis h, akinek van egy lovar-

dája. Péntek este együtt isznak, egy-

szer csak mondja kis h, Te nagy P,

van egy lovardám, nem akarsz csinál-

ni egy lovas filmet, odaadom a lovar-

dát egy hétre, úgyis elmegyek nyaral-

ni, és legalább foglalkozik addig vala-

ki a lovakkal. Nem hülyeség bazze,

mondja nagy P. Hétfõn aztán nagy P

szól kis t-nek, aki a titkárnõje, hogy

hívja be nagy R-t, aki rendezõ. Nagy

R bemegy, megbeszélik a filmet nagy

P-vel. Nagy P szól, nagy K-nak, aki

egy nagy fiktív filmes alapítvány ku-

rátora, hogy legalább valami pénzt

adjanak. Adnak. Aztán felhívja nagy

SZ-t, aki szponzor, hogy van egy lo-

vas film, ebbe kéne egy kis fiktív

pénzt rakni.  Belerakják, megcsinál-

ják. 

Ebben a cikkben nem azt tudja meg a kedves olvasó, hogy

mi az a jimmyjeep, vagy mi az a krán vagy a panther, vagy

azt, hogy mit tud egy revolution kamera, hanem azt, hogy

egy fiktív országban hogyan készülnek a fiktív filmek.  

Hogyan készül egy film?
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C. Nagy Á-nak, aki többek között az

állam, eszébe jut, hogy kéne csinálni

egy nagy filmet, amit minden fiktív ál-

lampolgár megnézne, és utána mind

rá szavazna. Nagy Á ezért szól a bará-

ti nagy P-nek, nagy R-nek, nagy F-nek,

nagy K-nak, hogy csinálják meg sok-

sok fiktív pénzen. Szép legyen ám, és

jó drága! A baráti nagyok megcsinál-

ják jó drágán.      

D. Nagy R-nek, aki rendezõ, pénzre

van szüksége. Szól a haverjának nagy

K-nak, aki többek között egy nagy fik-

tív filmes alapítvány kurátora. Megbe-

szélik. Nagy R pályázik és pénzt kap.

Szól a haveroknak, bemennek egy te-

metõbe, aztán felmennek egy domb-

ra. Közben forgatnak is. Végül kitalál-

nak egy címet a vágatlan musternak. 

E. Nagy M-nek, aki többek között mi-

niszter, szólnak, hogy van még egy kis

pénz filmekre. Nagy M behívat hat-

hét baráti nagy P-t és megmondja ne-

kik, hogy nyílt pályázatot fog kiírni fil-

mekre, és megmondja a baráti nagy 

P-knek, hogy hogyan s miként pályáz-

zanak, ha nyerni akarnak. Nagy P-k

nyerni akarnak, pályáznak és nyernek.  

F. Nagy P-nek, aki producer, megtet-

szik egy régebbi film. Eszébe jut, hogy

kéne csinálni hozzá egy második részt.

Megcsinálja. 

Végül Fiktíviában megcsinálják a

filmszemlét, amin természetesen ki-

zárólag fiktív filmek vesznek részt. A

rendezõk elhatározzák, hogy hívnak

külföldieket is a zsûribe, hogy ne

csak fiktív tagokból álljon a zsûri, és

így ne legyen annyira fiktív a szemle

se. A nem fiktív zsûrita-  gok körül-

néznek, megnézik a filmeket, aztán

egy fiktív bombariadó miatt egy nap-

pal elõbb hazamennek. De a fiktívek-

nek küldenek egy videoüzenetet,

amelyben érdekesnek nevezik a fiktív

filmeket. Ezen a fiktívek egy jót rö-

högnek.  

Aztán végül ha Fiktívia lakói el-

mennek moziba megnézni egy fiktív

filmet, kijönnek, azt gondolják, hogy

na, ez egy jó fiktív film volt, örülné-

nek is neki, de nincs idejük sokat me-

ditálni a filmen, mert sietni kell, hi-

szen este nagy meccs van, Európa-

bajnoki selejtezõt játszik a fiktív vá-

logatott, sõt úgy néz ki, van is némi

esélye a fiktíveknek. Így hát uzsgyi, ki

a meccsre, ahol aztán lehet üvöltöz-

ni, hogy Via, Via, Fiktívia!     

– NOTA BENE
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Rokonok
Nagy fába vágja a fejszéjét az, aki 

Móriczot akar vászonra vinni. Persze

nagy fához nagy rendezõ kell. Szabó Ist-

ván ilyen rendezõ. (Most eltekintünk

az ügynök-ügy ilyen-olyan tálalásától,

csak a filmre koncentrálunk.) Kezdjük a

pozitív dolgokkal. A képi megjelenítés,

a helyszínek, a díszlet és a jelmez na-

gyon jó. Élethûen adja vissza a 20-as,

30-as évek Magyarországát, a képzelet-

beli Zsarátnok városát és lakóit. Van-

nak kimagasló színészi teljesítmények.

Eperjes Károly nagyot alakít a takarék-

igazgató Kardics szerepében, de a nagy-

bácsi szerepét játszó Kállay Ferenc is

nagyon jó. És akkor itt vége a felsoro-

lásnak. A filmet csak a Móricz szövegek

lendítik egyik jelenetbõl a másikba. A

rendezõ láthatóan nem tudott hozzá-

tenni a sztorihoz. Szóval… Nem sike-

rült. A film ugyan a nézhetõ kategórián

belül van, de a katarzis elmarad. – H. S.

Kiscsillag
Ezt a zenekart 1987-ben már láttuk a

pécsi tanárképzõn. Akkor ugyan még

Kispál és a Borz néven próbálkoztak.

Most újrakezdték. Az eredeti felállás-

ban (Bräutigam Gábor, Ózdi Rezsõ,

Kispál András és Lovasi András) annyi

változás történt, hogy az apukásan po-

cakos Kispál helyére Leskovics Gábor

került. A frontember fejébõl kipattanó

újrázás ötlete tagadhatatlanul vérfrissí-

tést hozott Borzék amúgy sem érdek-

telen zenei karrierjében. Mivel március

lett tervbe véve a Kiscsillag-lemez ki-

adására, az ínyenceknek mostanában

érdemes figyelniük. 

A feszes, helyenként britpoposan

gördülékeny muzsika kidolgozatlanabb

az új évezred Kispáljánál, ezáltal vissza-

hoz valamit a gimnáziumi tornatermek

nosztalgikus világából. A szövegek

azonban már a harmincas, negyvenes

korosztály élményeit és tépelõdéseit

tükrözik (Sózsák, MOL kút; Ha én len-

nék a szerelmed), de azért az elsõéves

bölcsészeknek is jut finomság (Fekete

mosó). 

A muzsikusok szokatlanul friss kö-

zönséganyaggal dolgoznak, ami – vall-

juk meg – a korosodó érdeklõdõk szá-

mára külön bónusz-szolgáltatás. – ZAB
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ugh Grant jóképû, tehetséges

angol színész, akinek nagy ta-

pasztalata van dandyfigurák

alakításában. Mozgása kitûnõ, és bár

alkata nem nélkülöz némi anorexiás

hajlamot, ahogy az Igazából szerelem

ominózus jelenetében, egyenes háttal

áll Downing Street-i ablakában, nehe-

zen keverhetõ a magyar minisztertaná-

csi elnök hátlátképével.

Pedig Gyurcsány Ferenc is egyenes

derékkal jött, csak törékeny termetét

megtörte saját hirtelen jött, nagyon

nagy tõkéje. Önhibájából áll hát közös,

országos tõnk szélén, csapott vállal, és

ha a Parlament zsalugáteres ablakában

teszi mindezt, csak elvakult Idõsügyi

tanácstagok láthatják benne a „hjú-

grentet.” (Az meg ki?)

Tegyük félre, hogy mit keres szemlá-

tomást nappal – tehát munkaidõben!

– Teleki Pál, Bethlen István, sõt, Nagy

Imre egykori dolgozószobájában a

KISZ KB volt funkcija. Merthogy parla-

menti belépõje van, ott teszi ki a

páncélmerci, és hogy-hogynem, õ még

kábé 100 napon át a Magyar Köztársa-

ság (ügyvezetõ) miniszterelnöke. De

hogy a történelmi falak közt, közpén-

zeken tartott közjogi méltóság létére

kamera elõtt pózol, és feszes ritmusú

diszkószámra csetlik-botlik, végül pe-

dig repülõmozgásokkal majdnem a

perzsán köt ki, az már nehezen félrete-

hetõ. (És hálás szívvel köszönöm, hogy

a film másik szálát, a pornófilmes fény-

dublõrök dublõrét már nem játssza el

a Nándorfehérvár-teremben…)

Ki ez az ember? Jókedvû yuppie, aki-

nek éppen bejött egy határidõs tõzsdei

tranzakció? Miniszterelnök, aki gyen-

gélkedik? Ja nem, csak a szóvivõjének

kedveskedik egy filmes poénnal, végül

is házasodik a szentem. Ha meggondo-

lom, én meg épp Medgyessy alatt há-

zasodtam; ha ezt tudom, az Egészséges

erotikából én is kérek valami remake-

et, mondjuk, amikor Mikó András alias

helyi párttitkár rájön, hogy benzines

palackokkal oltják az üzemi tüzet.

Mmm, de szép is lett volna! Nyilván

nem tagadta volna meg a kérésem, fõ-

leg, ha be tudok menni egy kisebb

stábbal az irodába, a japán követ meg

vár szépen. Ha pedig utamba áll a szo-

ciálliberális elitet az õ szeretett mun-

kásosztályától elválasztó hierarchiaba-

rikád, hát elmegyek a Veszélyegyenlõ-

ség Kingához. Ha Batiznak lesz szabad,

nekem miért ne?

Nem, mégse kenjük D-209-re ezt a

filmecskét. Õ biztos nem engedte vol-

na internetre ezeket a mozdulatokat, a

hüvelykes soproni bemutatásért se ra-

jongott. Ellenben Gyurcsány meg

mintha kérte volna. Ki ez a táncikáló

ember, kérdem újra? Egy táncos komi-

kus? A magyar Hugh Grant? 

Hát, hiúnak épp Hugh…       – SZ. O.

Szájtátva nézi a világ a ma-

gyar miniszterelnök hivatali

zavarórepülését. Churchillt

pedig, amikor arról kérdez-

ték, milyen volt ifjúkori

homoerotikus kalandja egy

kabarettistával, így felelt:

táncos, komikus. No, erre

kell gombot varrni.

H

A ráncos
komikus
avagy
Hugh-nak
épp hiú…

HIRDETÉS

Komédia vagy tragédia? 
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ztán vannak a szûk esztendõk,

amelyeket nehéz fölidézni,

éppen jellegük okán – de ha

már példa kell, íme: az elmúlt évben

nem egy, nem kettõ fontos elõadó tett

le albumot az asztalra (Rolling Stones,

Beck, Madonna, Depeche Mode,

Coldplay, Paul McCartney, a White

Stripes például), de döntõ többségük

csalódást okozott. Tavaly pozitív

meglepetést inkább a tetõfokán álló

harmadik brit pophullám (Franz

Ferdinand, Kaiser Chiefs, Bloc Party)

tudott okozni, na és a Gorillaz nevû

rajzfilmzenekar, de az elõbbiek meg

sem közelítik a tíz évvel ezelõtti rajzás

szintjét, a második pedig, ugye, nem

éppen zenetörténeti igényekkel lép fel,

akármilyen jó is. 

Na hát, hogy milyen lesz 2006? Errõl

éppen február közepétõl lehet találgat-

ni, amikor is kiosztják a brit zenei

díjakat. Az idei ráadásul érdekes

kiosztó lesz, hiszen olyan 2005-öt zár le

és értékel, amelyben a brit elõadók

1998 óta a legtöbb lemezt adták el.

Angol szempontból sikeres év volt

tehát 2005: hosszú idõ óta 38% alá

csökkentek az amerikai elõadók angliai

lemezeladásai, és egy egészséges

A popzenében, mint a borterlemésben, vannak bõ és szûk

esztendõk. Ilyen emblematikus bõ esztendõ volt a lassan tíz

évvel ezelõtti 1997 is, amikor egy sor nagykutya tette le egy-

egy (ráadásul), a saját pályáján is fontosabb albumát 

(U2: Pop, Radiohead: OK Computer, David Bowie: Earthling,

Madonna: Ray of Lights, Depeche Mode: Ultra, Prodigy: The

Fat of the Land stb. stb.). 

Kezdõdik az 
új popzenei év

2005 és 2006 között
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országban (GBR vélhetõen ilyen) az

ilyet harsányan szokás ünnepelni. Új

felfedezettbõl sem volt hiány: éppen a

díjkiosztó heteire került az új rock-

csapat, az Arctic Monkeys által kivál-

tott tömeghisztéria, aminek miben-

létérõl nekünk, akiknél a popzene nem

annyira integráns része a kultúrának,

fogalmunk sem lehet. (Ugyanis semmi

túlzás nincsen a tömeghisztéria kife-

jezésben: az ügyesen letölthetõvé tett

AM-albumot tkp. már mindenki

ismerte a szigetországban, amikor

megjelent maga az album. És mi

történt? Hát éppen az ellenkezõje,

mint amitõl a nagykiadók rettegni

szoktak: nemhogy csökkentette a

lemezeladásokat az internetes hoz-

záférés, inkább az egekbe emelte.

Olyannyira, hogy az AM debütalbumá-

nak elsõ heti eladása minden addigi

létezõ eladási rekordot megdöntött,

Beatles-estül, Michael Jacksonostul…!)

A Brit Music Awards jelöléseiben is

látszik, hogy Anglia jelen pillanatban…

hogy is mondjam… kényezteti magát

és örül magának. A Coldplay, James

Blunt, a Kaiser Chiefs és a Gorillaz

három-négy-öt jelölést kapott, és a

külföldi elõadók elismerése is némileg

függ attól, hogy mennyire London-

(vagy Manchester- vagy éppen

Liverpool-) kompatibilis zenét ját-

szanak. Elég csak a kanadai Arcade Fire

sikerét említeni, vagy hogy tavaly

komolyan tarolt Angliában a tõsgyö-

keres amerikai Green Day, jórészt ami-

att, hogy American Idiot címû albu-

muk egy sor brit zenei hagyományhoz

nyúlt hozzá biztos kézzel.

Ez tehát 2006 intrója, és most lássuk,

az év elsõ felében kiktõl várhatunk

albumokat. Talán egyetlen, main-

stream szférában mûködõ olyan

együttest lehet becsukott szemmel

említeni, akik folyamatosan magas

színvonalon praktizálnak, és eszükbe

sem jut a régi sikereken való csücsülés,

ez pedig a californiai Red Hot Chili

Peppers. A Chili másfél évtizede maga-

biztosan írja a saját történelmét és

mítoszát, sosem kell rettegni a

következõ albumtól, és idén tavaszra

pályafutásuk elsõ dupla stúdióalbumát

ígérték Stadium Arcadium címmel.

Elõre kiszámítható, hogy még a beteg

Magyarországon is az elsõ helyen nyit-

nak, és a tízben maradnak õszig, erre

tehát már most jó lesz figyelni. Jó kis

Shakira-slágereket hallunk egész évben,

még a Danubius is behódol a latinos

szépség elõtt, mi pedig örüljünk neki,

hogy kiszorít egy-két Kozsó-rettenetet.

A pinkfloydos David Gilmour szólóle-

mezzel jelentkezik, a kocsmahíradó azt

suttogja, hogy remek album várható.

Celine Dion francia nyelvû munkáival

kápráztatja el azokat, akiket ezzel el

lehet kápráztatni. A Massive Attack és

a Placebo most kerüljön egy mondat-

ba: a zeneileg minden tekintetben

jelentõs együttesekre nem nagyon

jellemzõ a mélyrepülés, valószínûleg

tehát lesz bennük örömünk, ám ezt az

örömöt a magyar média várhatóan

nem fogja erõsíteni, tehát nálunk

halkan, biztosan csordogáló albumok

lesznek, és megállnak háromezer

eladott példánynál (jó esetben, per-

sze). Új albumot ígér a vagy egy

évtizede a saját útját keresõ, valamikor

roppant népszerû Pearl Jam, és új sor-

lemez jelenik meg a brit The Vines-tól,

az emblematikus Charlatans-tól és a

Vodafone-reklámzenének köszön-

hetõen (is) befutott középnemzedéki

ausztrál Jet-tõl. A hazai mezõny is dol-

gozott a télen, de a tavaszi kollekcióból

talán csak az új Heaven Street Seven-,

Yonderboi- és Superbutt-albumra

érdemes látatlanban jegyet váltani.

Idén jelenik meg az új Lovasi-formáció

(Kiscsillag) elsõ anyaga, az se lesz rossz,

de máskülönben középszar hazai

filmek jobbacska filmzenéi, mulatós

opuszok és megasztárok bemutatkozá-

sai várhatók.

Nem hiszem, hogy az ilyet nevezik

erõs évnek, de várjuk ki, hátha az õszi

szüret majd jobb lesz. Addig is 1997

Forever.
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Na hát, hogy milyen lesz 2006? Errõl éppen február közepétõl

lehet találgatni, amikor is kiosztják a brit zenei díjakat.
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A Századvég 2005. 4. száma

szélesre tárta a tudás kapuját,

ha átbújunk rajta, olyan dol-

gokról olvashatunk, mint a vallásosság

közgazdasági vonatkozásai, a barátság

szociológiája és politikája, valamint

Niklas Luhmann és a konstruktivista

nevelés kapcsolata. Az is kiderül,

milyen kapcsolat áll fenn Leni

Riefanstahl és a prekantiánus filo-

zófia között. Megsúgom: elég távo-

li. De politika és esztétika témájába

ez és sok minden más is belefér, ol-

vassuk csak el a nagy záróbeszél-

getést a folyóirat végén.

Vallás és közgazdaságtan kap-

csolatába is sok minden belefér.

Ki gondolta volna például, hogy

léteznek vallásihaszon-elméletek

is? Ebben a hit, mint fogyasztási

jószág, idõszakos élvezeti érték-

kel bír, ráadásul a mennyország

ígérete, a túlvilágról szóló hitbé-

li tanítások halasztott hozam-

ként jönnek számításba. Ámen.

A tanulmány fontos konklúzi-

ója, hogy a vallásnak pozitív a

hozadéka azokon a területe-

ken (oktatás, egészségügy),

amelyeken a kormányok is

érintve érzik magukat. Ilyen

értelemben feltehetõ a kérdés, hogy a

kormányok érdekeltek-e abban, hogy

minél többen gyakorolják a vallásossá-

gukat. A tanulmány a kérdést teszi fel,

a választ az olvasókra bízza.

A témához lazán kapcsolódó szocio-

lógiai elemzésben arról olvashatunk,

hogy a rendszerváltozás növekvõ ideo-

lógiai szabadsága nem volt nagy hatás-

sal az emberekre, míg a gazdasági sza-

badság annál inkább. A vallásos népes-

ség kevéssé örült az ideológiai szabad-

ságnak, mégis: általános elégedettsé-

gük magasabb fokú volt, mint a nem

vallásosaké, mert elõbbieknek nem a

jövedelmük mértéke, nem a pénztár-

cájuk vastagsága volt a boldogság for-

rása. Könnyebb a tevének átjutni a tû

fokán, ugye.

A barátság szociológiai elemzésében

a különbözõ barát-típusokról, az el-

vont eszmérõl és a konkrét megvalósu-

lásról olvashatnak az érdeklõdõk. Az

elemzést megelõzõ szociológiai felmé-

résben fiatalok, férfiak és nõk vallanak

a barátságról, a válaszok a barátság tel-

jes tagadásán át az „ez a legjobb a vilá-

gon” megjegyzésig terjednek. Sokszínû

a világ, na… Az elemzés irodalomjegy-

zékében Cicerótól Márai Sándorig ol-

vashatunk emelkedett hangvételû idé-

zeteket a barátság mibenlétérõl.

Körösényi András politológus is a

barátságot elemzi – természetesen po-

litikai szemszögbõl. Nem meglepõ,

hogy a politikai viszonyokat a barát-

ságellenségesség párosával jellemzi,

részletek a folyóiratban.

Akinek a könnyedebb té-

mák felcsigázták az érdeklõ-

dését, ezek után beleugorhat

a luhmanni rendszerelmélet

és a konstruktivista nevelés

mélyvizébe. Bangó Jenõ szoci-

ológus tiszteletreméltó, mé-

lyenszántó filozófiai eszmefut-

tatásában olyan mondatok ér-

telmezésével tölthetjük ráérõ

idõnket, mint például: „az

episztemológiai konstruktiviz-

mus a neurobiológiára, a kogni-

tív pszichológiára és az

autopoiéziszre támaszkodik”. 

Zárásként egy laza beszélgetést

olvashatunk politika és esztétika

kapcsolatáról, neves értelmiségiek

(Balázs Zoltán, Horkay Hörcher

Ferenc, Radnóti Sándor, Simon At-

tila) közremûködésével. Az eszme-

csere folyamán Leni Riefenstahltól

kezdve Kant és Fichte különbözõ

értelmezésein át a Carmina Burana-

ig minden szóbajön, az egyszeri ol-

vasó csak ámul a tudósemberek mû-

veltségén. A Századvéget kivesézve, mi-

után meghajoltunk a szellem nagysága

elõtt, egy fokkal szélesebb látókörû fia-

tal értelmiséginek gondolhatjuk ma-

gunkat.                                     – R. G.
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Folyóirat-ajánló

Századvég, a századelõn
Szeretjük a Századvéget. A folyóirat hosszú évek óta szál-

lítja a tudásra éhes értelmiségnek a szellemi táplálékot,

egyszerre igényes és emészthetõ formában.
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a Rákóczi népe nem is hódít

világot, most a stratégiai játé-

kok minden kedvelõjének al-

kalma van arra, hogy megfordítsa a

történelem menetét és kitûzze a Feje-

delem zászlaját Bécsnek büszke várára.

A Huszár Games (korábban

HydroGame) kis csapata már nem sok-

kal az 1848 kiadása után megkezdte az

idõben egy évszázaddal visszaugró foly-

tatás elõkészítését, és ennek meg is lett

az eredménye. A ProLibertate kiváló

stratégiai játék, nagyobb, bonyolultabb

és szebb elõdjénél. A magyar mellett az

amerikai hadszíntéren is lehet játszani

egy hatalmas, szépen kidolgozott pá-

lyán, ahol a britek és az indiánok mel-

lett a franciák is megjelennek. De tér-

jünk viszza a Kárpát-medencéhez. Az

1848-hoz hasonlóan a teljes hadjárat

mellett lehet 1705-ben, 1708-ban is

kezdeni a harcot több nehézségi foko-

zatban és szabályrendszer szerint. A fel-

adat a magyar oldalról nem könnyû,

mert Rákóczi alakulatai – a korabeli re-

alitásoknak megfelelõen – jóval gyen-

gébbek az osztrákoknál. A török idõk-

ben gerilla harcmodorra vagy várvéde-

lemre szokott a magyar, a nyílt, regulá-

ris csatákban nem elég a vitézség, fe-

gyelem is kell. A magyar elitalakulatok,

a palotások és dragonyosok száma be-

határolt, a mezei gyalogság és lovasság

pedig csak többszörös túlerõvel lehet

esélyes a gyõzelemre az osztrák sorezre-

dekkel szemben. A kép kiegyenlítettebb,

ha mezei lovasságunk román, szerb vagy

horvát határõrökkel áll szemben, a hu-

szárok pedig különösen vitézek az ellen-

séges tüzérség megsemmisítésében. A

magyar tisztikarban helyet kaptak a kor

nagyjai, mint Vak Bottyán, Esze vagy Bé-

ri-Balogh, de nincs olyan kiemelkedõ te-

hetségünk, mint 1848-ban Görgei és

Bem volt. Elsõ célunk az, hogy megsze-

rezzük a toborzáshoz és a háború gazda-

sági alapjainak megteremtéséhez létfon-

tosságú városokat. Az erõforrások terü-

leti elosztása történelmi szempontból

reális. A magyar gazdaság súlypontja, a

toborzásra felhasználható városok na-

gyobb része a Felvidéken, Kárpátalján és

a Dunántúlon van, míg a török által el-

pusztított Alföld Kecskemét környéké-

nek kivételével jórészt pusztaság. Intelli-

gens és a korabeli viszonyoknak megfe-

lelõ ötlet, hogy a Magyar Királyság váro-

sai közül nem mind áll a magyar olda-

lon. A szerbek lakta Titel és Zimony, a

szász Nagyszeben és Brassó Erdélyben,

az összes horvát város, illetve korban

német többségû Sopron az osztrákokat

támogatja, ezért kifosztásra alkalmasak

és érdemesek is. Saját városokat foszto-

gatni azonban botorság, mert az ilyesmi

csökkenti a nemzet lelkesedését. Az UFI

rendelkezésére bocsátott béta verzió

mesterséges intelligenciája még több

sebbõl vérzett, de ha a nagy elõd javított

változatából indulunk ki, akkor a Pro Li-

bertate számítógépes ellenfele az egyik

legjobb lesz a piacon, megszégyenítve

olyan híres játékokat, mint a Hearts of

Iron. Ez a fejlesztõk részérõl mindenkép-

pen jó csapásirány, mert viszonylag kis

költségvetéssel talán itt a legkönnyebb

kiemelkedõ eredményt produkálni. A já-

ték összes újítását az 1848-hoz képest

nehéz lenne felsorolni, de a legnagyobb

változást, azt, hogy a csaták lejátszható-

ak, mindenképpen meg kell említeni. A

grafikai megvalósítást a kényesebbek

persze kritizálhatják, de mindenképpen

élvezetes magunkat kipróbálni a straté-

giai szint után a taktikain is. 

A Pro Libertate várhatóan március

második felétõl lesz ingyenesen letölt-

hetõ, ennek pontos módjáról a játék

hivatalos honlapján, a http://www.pro-

libertate.hu-n lehet majd tájékozódni.

A játék angol változata júniusban kerül

az amerikai piacra. Reméljük, hogy Vár-

hegyi Bulcsú és csapata a tengeren-

túlon is sikert arat, és azon felbuzdulva

jövõre a török ellen vívott 15 éves há-

borúval vagy az Osztrák–Magyar Mo-

narchia I. világháborús harcaival foly-

tatja az 1848-cal megkezdett sorozatot.

– DEMKÓ ATTILA

Tavaly ilyenkor Görgei Artúr gyõzelmes hadai alatt

dübörgött a föld, most Rákóczi (és Washington) népe

készül szabadsága kivívására. Mély zúgással kuruc fergeteg

támad, Ocskay lovasai villámként beszáguldják a Felvidéket,

régi híres brigadérosok kelnek ki a sírból, hogy kiharcolják

Magyarország függetlenségét és újra naggyá tegyék a hazát. 

Pro Libertate!

H

Játékajánló
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égis földhözcsapjuk sértettsé-

günk keserû poharát, és gene-

rációs szakadékon könnyedén

átszökkenve megmutatjuk, mi a ma-

gyarok szolidaritása (nyugdíjasok egy

speciális csoportjának tényleg õszinte

sajnálása következik). Egyébként ha

nem szökkennénk, akár még csettint-

hetnénk is: mert az bizony elismerésre

méltó, ahogy a pénzfolyató tb-rendszer-

ben egy-egy erõs, talán utolsó bástya

védelmezi a közvagyont, amint arra

több, utolsó forintjain UFit vásárló

nyugdíjas olvasónk is felhívta figyel-

münket. Nevezett derék õrök nem is vá-

logatnak a módszerekben, amikor nap

mint nap felveszik a harcot a nép ádáz

ellenségeivel, azzal a belsõ bomlasztó,

ingyenélõ herehaddal, amely a legna-

gyobb szervezettségben próbálja meg-

vezetni õket. Holmi egykori rákos daga-

natra, kemoterápiára, mûtétre hivat-

kozva, piha. De ne beszéljünk tovább

rébuszokban, emeljük végre pajzsunkra

a nép hõseit: a nyugdíjbiztosítási igazga-

tóság  alkalmazottairól van szó e helyt,

még közelebbrõl a már nevében is elret-

tentõ Nyugdíj Idõszakos Orvosi Felül-

vizsgálatok Osztálya fantázianévû költ-

ségvetési képzõdmény fáradhatatlan

munkásairól. Tudnunk kell: az orvosi fe-

lülvizsgálat nem egyenlõ az orvosi vizs-

gálattal. Míg utóbbi célja – legalábbis a

magunkfajta laikus renyhe megfogal-

mazásában – az, hogy kiderítse, miért

fáj a derék, miért rohangálnak vörös ki-

ütések a páciensen, satöbbi, elõbbi célja

nem más, mint a csesztetés. A fent ne-

vezett intézmény pedig épp erre hiva-

tott. Valamelyest tehát a megboldogult

sorkatonaság közeli rokonát van szeren-

csénk tisztelni benne, annál is inkább,

mert ide is behívóval érkeznek a delik-

vensek. Megjelenni kötelezõ, máskülön-

ben hipp-hopp, ugorhat a rokkantsági

nyugdíj. 

Helyzetkép a hetedik kerületi Damja-

nich utca negyvennyolcból, ahol is az

egyik ilyen NyIOFO-kirendeltség mûkö-

dik: ötvenes asszony kvázi meztelenül

ücsörög az ágy szélén, ablak szélesre tár-

va, odakint mínuszok. Kékül is szeren-

csétlen, de nem mukkan. Rajta kívül a

doktornõ és annak asszisztense tartóz-

kodik a szobában, mindketten körmöl-

nek valamit, néha felpillantanak, végig-

mérik. Elfoglaltságukra van magyarázat:

a behívott nyugdíjasnak prezentálnia

kellett az összes leletét. Merthogy az el-

múlt hetekben elõször a „körzetit” ke-

reste fel beutalókért, aztán végigjárta a

kijelölt kórház összes osztályát, hogy a

„sorozásra” meglegyen minden. Ezért

persze az összes illetékes orvos megkap-

ta zsebébe a borítékot, mert ha elkésik,

elveszik mind a havi negyvennyolcezer-

háromszáz forint. Vizsgálatra a hideg

felülvizsálóban már lehetõség sincs, te-

kintve hogy a felszerelés egyetlen vér-

nyomásmérõbõl áll, a páciensek pedig a

legkülönfélébb okokból minõsíttettek

munkaképtelennek. De az asszonyra

visszatérve: öt perc vigyázülés után az

leginkább egy nagy didergõ szilvára em-

lékeztet. Hirtelen az orvos megszólítja:

„Hogy van?” Ettõl a kérdéstõl félt legin-

kább. 1994-ben mûtötték méhrákkal,

aztán jött a kemoterápia, fél évig paró-

kát hordott, bár büszke volt rá, hogy

sorstársaival ellentétben neki néhány

szál saját haja is maradt azért. A mûtét

után leszázalékolták (67%-os munka-

képtelenség), egy évre rá behívták az el-

sõ felülvizsgálatra. Akkor is a hogyléte

felõl érdeklõdött az orvos. Köszönöm,

jól – mondta akkor. „Amit maga csinál,

az érzelmi zsarolás” – förmedt rá a hip-

pokrátészi esketvény. Magyarán: õ azért

mondja, hogy jól van, hogy elhitesse:

nem a munkaképtelenségét jött bizo-

nyítani – mint a többi tetvedék –, ezzel

rokonszenvet keltsen a doktorban, aki

ezért meghosszabbítja majd a nyugdí-

jat. Az emlékekbõl fölocsúdva félve vá-

laszolt tehát a doktornõnek: rosszul va-

gyok, fáj ez is, az is. De amaz nem rea-

gált nem is kérdezett többet, így hát

jobbnak látta elhallgatni. A hideg miatt

sem szólt, egy kis cidrin ne múljon a

nyugdíj. Szinte amúgy is szégyellte már,

hogy jó ideje egy apró burjánzó sejtet

sem mutatnak ki a testében, úgyhogy

már csak idõközben kialakult cukorbe-

tegségétõl remélheti az apanázst. „Lehet

felöltözni” – hangzott el végre, viszont-

látásra helyett pedig a hasonló felépíté-

sû „Lehet kifáradni” csendült fel. Az asz-

szony valóban kifáradt. De ha eddig

nem tört meg, majd kivérzik a népel-

lenség: a határozat csak három hét múl-

va érkezik meg. – TOMPA BÁTOR

Mi itt mindnyájan nagyon ufiatalok vagyunk, polgári under-

ground, vagy mi, s ahogy letekintünk a szerkesztõségnek he-

lyet adó felhõkarcoló wellness-termének füstüveg-ablakán át a

való életre, bizony sértve is érezzük magunkat némileg, hogy

a mindent körbevirító polgári overground kampányplaká-

tainak java öregasszonyokat sorakoztat, ránk meg tesznek. 

Aki nem dolgozik, ne is ugasson

M
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e kell szállni a HÉV-rõl a Szent

Imre téren vagy a Sétálónál és

hagyni, hogy megrohanjanak az

érzemények. Homályos emlékeinkben

felvillan a hetedik órában abszolvált

fagyizás, a szolgálati járat utáni, mali-

gánnal terhes kepesztés, izzadó tenyér-

rel várt randik a József Attila utca sar-

kán, halált megvetõ átkelés a csõhídon

Erzsébetre: hiába no, öregszünk. Cse-

pel a magyar néplélekben, még a nem

túl jobboldaliban is úgy szerepel, mint

a hely, ahol büdös komcsik laknak, ma-

gukat még mindig munkásnak képzelõ

nyugdíjasok várnak arra, hogy Horn

Gyula megérintse õket a varázspálcájá-

val. Nos, hazudnánk, ha azt állítanánk,

hogy ilyen egyáltalán nincs. A népek

ellenben olyanok, mint másutt.

Pufidzsekiben járnak, szeretnek és gyû-

lölnek, szotyiznak, pörölnek, rászólnak

az emberre, hogy a babakocsiban job-

ban takarja be a gyereket, a savanyúsá-

gos meg bónuszadagot ad a törzsvá-

sárlóknak. A kertvárosban például kife-

jezetten jó: a sziget keleti felén lévõ ne-

gyed a falusias lét minden elõnyét öt-

vözi a városi lét relatív hátrányaival. És

döbbenjen csak meg, T. Olvasó: a pa-

nelban is emberek élnek. Annál azon-

ban még a csepeli kommunisták is job-

bat érdemelnek, hogy olyan emberek

képviseljék õket, mint akik. Tóth Mi-

hály polgármester mind szóhasználatá-

ban, mind habitusában fájdalommen-

tesen idézi fel azokat az éveket, amikor

még a Bristol vécépapír is hiánycikknek

számított. Podolák „Vanegykisháza-

maPilisbenottszeretekkertészkedni”

György, az egyik országgyûlési képvise-

lõ, Szeva bácsi Magnexének volt fb-

tagja meg mintha egy Magyar Út Kör

demonstrációs táblájáról mászott vol-

na elõ: kis bicikli, kis mozgalmi munka,

és hipp-hopp, nagy autó, nagy arc. A

fiatalabb generáció már csak penetrán-

san rossz publicisztikáival büntet és a

határõr járõrszolgálat szépségeirõl vall

az utolsó leheletével is a kiegyensúlyo-

zottságért pihegõ helyi sajtóban.

Ne is törõdjünk velük, nézzük meg

az életet. Elõször is, szálljunk fel egy

olyan buszra, mondjuk a 71-esre,

amely nyugodt, kertes házak között

kalandozva egyszer csak felbukkan a

Hollandi út tetején, végigzúdul a Du-

na-parton: horgászokat látunk majd,

vadkacsát és sok hatos Audit a házak

elõtt. Leszállhatunk a strandnál (oh,

Széchenyi-terv!), a kompnál (oh, Szé-

chenyi!) vagy a Horgásztanyánál az út

végén, és az tényleg egy horgásztanya,

bólogató füzekkel, nagyhasú, enyhén

alkoholista horgászokkal, nagy törté-

netekkel. Ha behatolunk a sûrûbe a

Szent István úton (nem fogok vormal-

sozni, azért sem, nem mondom meg,

mi volt elõtte), egy kellõ idõben végre-

hajtott bátor jobbkanyarral megtalál-

hatjuk a Községi-dombot. A térképe-

ken Tamariska néven fut, a jó halál

tudja, miért. Összességében maga a ti-

tok: az öthektáros domb alatt egy

böszme nagy óvóhely van, élõ ember

még nem járt benn; tetején feketefe-

nyõk árválkodnak, s ellátni a Budai he-

gyekig. A halmon megél a budai imola,

az árvalányhaj, a báránypirosító, el-

vannak a piros homlokú kenderikék

és pettingezni is lehet. A kertvárosi

házak jelentõs része a kommunizmus
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A Sziget

p u n c s

Csepelre nem lehet elmen-

ni, oda nem lehet megér-

kezni. Csepelre járni kell,

hazamenni; az érkezés ese-

tünkben lehetetlen. Elsza-

kadást, a mûvelt francia

szavaival „kis halált” felté-

telez ez az érkezés, azt,

hogy elszakadtunk a Szi-

gettõl vagy attól a helytõl,

ahol manapság lakunk.

Ám ilyesmirõl szó sincs.

Csepel maga az élet.

Weiss Manfréd, Zámbó

Jimmy, Tóth Mihály, 90000

nézõ, vezette: Hamar
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p u n c s

legvadabb éveiben is büszkén viselte az

elszakított városok, hágók, hegyek ne-

vét. 

Ha az ember tehát a Késmárki utcá-

ról bekanyarodik és végigslattyog a

Szebeni utcán, keresztez egy jó sor ren-

des elszakított várost, Szatmárt, Ko-

lozsvárt, meg ami belefér. Majd kibuk-

kan a Csepel SC stadionjához, amely a

helyi folklór szerint Közép-Európa elsõ

villanyvilágítású focipályája volt (ez

mondjuk nem igaz), áldassék érte a

Weiss báró neve (ez viszont igaz). A

nyolcvanas évek közepén itt tekintet-

tem meg egy legendává nemesült

DMVSC–Csepel meccset, amely arról

híresült el, hogy a játékvezetõt (el-

mondom a kíváncsiaknak, Hamart)

utána jónéhány alkalomra eltiltották,

mert vagy három gólt nem adott meg

a hazaiaknak. Bátor ember volt. A

szurkolói reakciók azonban egy életre

megalapozták bennem a magyar profi

futball iránti viszolygást. A csapat

ugyan nem érdemelte meg az elbá-

nást, mert persze mindenki a Nagyvá-

radra emlékszik, mint elsõ vidéki ma-

gyar bajnokra, és persze tudom én,

hogy az UTE már 1930-ban, de a Cse-

pel 1942-ben és ’43-ban is bajnok lett,

aztán még kétszer. Szóval egy vidéki

bajnokcsapat, mert csak 1950-tõl tar-

tozik a városrész Budapesthez. Ma

meg nincs is focicsapat, feloszlott a

Szigeti Veszedelem nevû kemény mag

is. A helyi gimnázium, a fröccs és a di-

namó atyjáról elnevezett Jedlik az

utolsó bencés alapítású gimnázium

volt Magyarországon a komancs ura-

lom elõtt. A vörösnek nevezett kerü-

letben meglepõen sok a templom,

még a nagyátkosban sem bontottak

belõle, a református templom egyene-

sen Weiss Manfréd 5000 koronás ado-

mányából  meg himmi-hummi geren-

dáiból (is) és ifj. Ybl Miklós tervei sze-

rint készült. És úgy is néz ki, ahogy egy

rendes templomnak kell: nem rakéta-

siló, nem kutyakozmetika. Zámbó

Jimmy halála elõtt pedig kegyuraságot

nyert, mert aktívan lobbizott a Vas-

munkás (ma Rákóczi) téri görögkato-

likus templomért. Ez egy ilyen vidék.

Szerethetõ hely: nyugodt szuburbia és

vadnyugat, vörös öv és a tradíciók bás-

tyája. A mi földünk.                  – R. R.

GÖSSER SÖRÖZÕ (HATÁR UTCA 67.)

Ha nem volna olyan rossz az út arra,

tuti kamionoshely lenne. Irtózatos

adagok, átgondolt, rendes hazai ízek,

családias kiszolgálás. A Gösser pecse-

nye (1900 forintért, hahó) alá egy

egész polgári kör elférne. Korrekt sö-

rök, a féladag, ami egy kisebb közép-

afrikai ország teljes energiaszükségletét

fedezné, 750 forintért. Bármibõl. Nyal-

junk bele, drága magyar barátaim.

LÁNGOSOS (CSEPELI PIAC, A CSAR-

NOK ÁRUHÁZ FELÕLI OLDALA,

JOBBOLDALT)

A tulaj olyan ember lehet, aki érti az

idõk szavát: hagyományokból épít-

kezve próbálja megújítani a lángost.

Nemcsak sajtos-tejfölös-kecsapos van.

Találkozhatunk olyannal is, amire a vi-

lágon minden rá van kúrva, kolbász,

meg saláta, meg paradicsom, meg

hagyma, meg feta. Ocsmányul lehet

enni, smirgli minõségû csomagolópa-

pírt használva szalvétaként, csorog a

lé mindenhova, de igen jó. A hawaii

lángost (konzervananász, konzerv-

meggy, konzervõszi, konzervkiwi)

azért kissé elvetett sulyoknak érezzük.

CSEPEL MÛVEK (HÉV, SZENT IMRE

TÉRI MEGÁLLÓ)

A kerületben úgyis mindenki csak er-

rõl beszél, mert a Gyár olyan, mint az

idõjárás és a királyi család Angliában,

csak itt Károly herceg sohasem vette

el Lady Di-t; hiányzik a romantika.

Ipari mûemléktúra. A gyár területén

ma több száz cég mûködik, könyvel-

nek, meg aerobikórát tartanak, meg

fagyigépet adnak el. Mit szólna ehhez

csepeli báró Weiss, akinek mozsarait

és gulyáságyúit rettegte az ellen?

Helyek





z úgynevezett Bethlen–Peyer-

paktum a proletárság elárulása

legbrutálisabb eseteként szere-

pelt a szakirodalomban, amelyhez fog-

hatóra állítólag soha nem volt példa a

nemzetközi munkásmozgalomban. Ré-

ti László errõl szóló könyve második

(átdolgozott, 1956-ban megjelent)

kiadásábán azt találjuk, hogy a meg-

egyezés lényege „az volt, hogy a jobbol-

dali szociáldemokrácia készségesen

beilleszedik a fasiszta rendszerbe”, mint

annak „egyik fõ oszlopa”. Abban a szel-

lemi konstrukcióban, amelyben a mun-

kásosztály egyetlen értelmes célja csak

a proletárdiktatúra megvalósítása és

mûködtetése lehetett, a konszolidációt

pedig fasizmusnak minõsítették, ter-

mészetesen nem is lehetett más követ-

keztetést levonni az eseményekbõl. 

Ma bizonyára más a baj Peyer Ká-

rollyal – az, hogy képviselni próbálta a

szervezett munkásság érdekeit. 1937

márciusában például így beszélt a Par-

lamentben, a Duna-gõzhajózási Rt. bá-

nyatelepei dolgozóinak tömeges elbo-

csátása kapcsán: „Kérdem a képviselõ-

házat, meddig tûrhetõ az, hogy egy

idegen [bécsi – F. T. G.] bányatársulat

idegen kapitalista érdekekbõl magyar

munkásokat tegyen földönfutóvá? 

A Ház védelmét kérem a szerencsétlen

emberek érdekében, ne tessék ezt párt-

kérdésnek tekinteni – mint ahogy mi

sem tekintjük annak.” 

Olykor azok is, akik tisztelik, meg-

jegyzik, hogy nem volt ideológus; egy

ízben õ maga is kijelentette állítólag,

hogy nem olvasta Marxot. Valószínû,

hogy nem fogadta el azt a tételt, amely

szerint a történelem osztályharcok tör-

ténete lenne. Élete egyik tanulsága in-

kább Bibó István oly szépen kifejtett

gondolatát támasztja alá, mely szerint

ugyanennyi érv hozható föl amellett,

hogy „a világtörténelem osztály-

krompromisszumok sorozata”. A törté-

nelem igazi értelme pedig nem a hata-

lom erõszakos megragadása, hanem a

társadalomban fölhalmozódó erõszak-

mennyiség csökkentése. 

KALAMITÁSOK

Géplakatos segédlevele volt, s húszegy-

néhány éves korában bekerült a Vas- és

Fémmunkások Szövetségének vezetõ-

ségébe, a következõ évtizedben pedig a

Szociáldemokrata Párt vezérkarába és a

Szakszervezeti Tanácsba. A két világhá-

ború között pártvezetõségi tagként, a

szociáldemokrata parlamenti képvise-

lõk és a fõvárosi törvényhatósági bi-

zottsági tagok frakcióvezetõjeként, a

Szaktanács fõtitkáraként és a kongresz-

szus elnökeként a mozgalom legtekin-

télyesebb személyisége lett. 1918 esz-

méit követte; 1919-ben szemben állt a

kommunistákkal, s a Tanácsköztársaság

bukása után a Peidl Gyula vezette – né-

hány napig mûködõ – szakszervezeti

kormány belügyminisztereként szerepe

volt a diktatúra jogfosztó rendelkezése-

inek érvénytelenítésében. A Huszár

Károly irányította koncentrációs kor-

mányban a népjóléti miniszteri posztot

töltötte be. „Amikor a Huszár-kormány

a fehérterrorral szemben 1920-ban

nem tudott fellépni […], akkor jelen-

tette ki Beniczky Ödön belügyminiszter

nekem és Miakits Ferencnek – akik tag-

jai voltunk a kormánynak –, hogy éle-

tünk csak addig van biztonságban,

amíg annak tagjai vagyunk. Ez nem be-

folyásolta lemondásunkat […]” – ol-

vashatjuk 1955-ös, Sulyok Dezsõ köny-

vére írott válaszában, amelybõl késõbb

idézünk még. 

Kétszer kellett elmenekülnie Ma-

gyarországról; elõször 1920-ban több

mint egy évre, majd 1947-ben, abban a

A

Paktum – De nem
mindenkivel

Peyer Károly (1881–1956)
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Azoknak, akik a '70-es években jártak iskolába, ha máshon-

nan nem tájékozódhattak, Peyer Károly maga volt a rém,

egyike azoknak a „rongy árulók”-nak, akik tapssal fogadták

a munkásosztály „torkára hurkolt statáriumot” – amint az

a Vörös Csepel címû indulóban szerepel. Ez az „ismeret”

aztán összekapcsolódhatott a történelemkönyvben szerep-

lõ paktummal, amit a szociáldemokrata vezetõk Bethlen

István miniszterelnökkel kötöttek 1921-ben.
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korszakban, amikor pártját a szociálde-

mokrata balszárny együttmûködésével,

a két munkáspárt „fúziójának” kierõ-

szakolásával elkommunizálták. Ez a má-

sodik távozása végleges volt. Egykori

munkatársától, Gábor Róberttõl úgy

tudjuk, mindkét esetben a határ menti

bányászok menekítették át Ausztriába.

(Érdekes, hogy az 1931–1936-ra vonat-

kozó Magyar Országgyûlési Almanach

szerint viszont 1920-ban nem emigrált,

hanem a bányamunkások londoni

nemzetközi konferenciájára utazott el,

ahonnan aztán 1921 májusáig nem tért

haza.) A két idõpont között még egy

ízben hagyta el hosszabb idõre, egy év-

re az országot;  1944-ben, amikor a ná-

cik rabja lett. Mauthausenben tartot-

ták fogságban, a magyar prominens po-

litikusok között.          

Magának a paktumnak a dokumen-

tumaiban is, s a két világháború közöt-

ti szociáldemokrata vezetõk más meg-

nyilatkozásaiban is  szerepel – és ez

nyilván nem volt közömbös a kommu-

nista Peyer-kép megalkotóinak –, hogy

az õ idejében a párt az ország érdekeit

nem rendelte az osztály érdekei mögé.

Magyarország földarabolását nem fo-

gadták el, általában az etnikai határ

mellett érveltek. Tanulságos e szem-

pontból a választmánynak az 1921-es

soproni népszavazással kapcsolatos

döntése. A Népszava december 10-i

számában közölt állásfoglalásból és a

szerkesztõségi bevezetõbõl az olvasha-

tó ki, hogy a szakszervezetek és a párt

ugyan nem találják rokonszenvesnek az

éppen regnáló magyar kormányt, de

még kevésbé szenvedhetik a területrab-

lást: „sem katonai, sem más erõszak

nem jogosít arra, hogy valamely terület

és annak lakossága más államhoz

csatoltassék”. Egyedül az ott élõk aka-

rata számít, azaz csak a népszavazás

dönthet. E szövegben fölhívják a „Sop-

ron és környéke szavazási területén élõ

szociáldemokrata munkásságot, hogy

szavazatát a Magyarország mellett való

megmaradás érdekében adja le”.

Ugyanis: „A pártválasztmányt ebben a

fölfogásában nem befolyásolhatja Ma-

gyarország mai politikai rendszere,

amelyet a Szociáldemokrata Párt átme-

neti jellegûnek tart és amelynek a nyu-

gati demokrácia irányában való meg-

változtatása iránt lankadatlan erõvel

folytatja a maga küzdelmét.” Idevág az-

tán még egy adat, egy késõbbi válság-

korszakból. Amikor Peyer hazaérkezett

a német fogságból, a párt irányítása

már a „forradalmi szocialisták”, a krip-

tokommunisták kezében volt, akik

mindent elkövettek, hogy kiiktassák õt

a politikából. De ez idõben legalább két

alkalommal nyilvános gyûlésen – ha

nem is felszólította, de – nyomatékkal

megkérte a szovjeteket, hogy menjenek

végre haza.

A PAKTUMRÓL

A Szociáldemokrata Párt a fegyveres

tiszti csoportok akciói elleni tiltakozás-

ként bojkottálta az 1920-as választáso-

kat, 1922-ben viszont már megméret-

ték magukat; ekkor „Magyarország

fennállása óta elõször jutott be szociál-

demokrata képviselõ a Parlamentbe”,

összesen 24 személy. Ez a proletárdikta-

túra kivívásának célrendszere felõl

szemlélve nyilván súlyos hiba. A klasszi-

kus szociáldemokrata elvek érvényesí-

tésének kerete viszont a Peyer-vonal

fölfogásában nem lehetett más, csak a

parlamentáris demokrácia. Az ország

nem csak munkásokból áll – a munká-

soktól viszont nem lehet megvonni a

jogot, hogy részt vegyenek az újjáépí-

tésben. Aminek elsõ számú feltétele az,

hogy munkához jussanak. A paktum

következtében ezrével engedték el a

munkásokat a börtönökbõl, internáló-

táborokból, megszûnt a bányák kato-

nai felügyelete, szabadabban mûköd-

hetett, illetve újjáalakulhatott több

szakszervezet, és ismét terjesztették a

Népszavát.   

Ha elõvesszük a szövegét, már az el-

sõ futó pillantásra nyilvánvalóvá válik,

hogy több helyütt is más van benne,

mint amit egykor a fejünkbe vertek ró-

la. Csak két példát említünk meg itt: a

szociáldemokraták nem azt vállalták

benne, hogy kritika nélkül dicsõíteni

fogják külföldön a magyarországi álla-

potokat. A szövegben ugyanis ez áll: „A

külföldi sajtóban terjesztett nyilván ha-

zug, rosszindulatú hírekkel szemben a

»Népszava« kötelezze magát, hogy –

amennyiben maga is bizonyságot szerez

arról, hogy ezen hírek valótlanok [az én

kiemelésem – F. T. G.] – a Külügymi-

nisztérium sajtóosztályának felkérésére

cáfoló közleményt adjon.” Indoklás-

ként szerepel még a szövegben, hogy a

szocdemek külpolitikai téren azért haj-

landók együttmûködni a kormánnyal,

„mert az ország jó hírnevének helyreál-

lításával, belsõ konszolidációjával és

gazdasági fellendülésével kapcsolatos

mindezen érdekek a magyar szociálde-

mokrata munkásságnak is érdekei”.

Úgy mondták régen, hogy Peyerék le-

mondtak a parasztság szervezésérõl. 

A dokumentumban viszont ez olvasha-

tó: „Az egyesülési és gyülekezési jognak

a miniszterelnök által fentebb kifejtett

értelmezésére nézve kijelentik a szociál-

demokrata munkásság küldöttei, hogy

bár a Szociáldemokrata Párt nem

mondhat le arról, hogy a földmunká-

sok szövetségének szakszervezeti mû-

ködését meglevõ szervezeteiben to-

vább folytassa, de tudomásul veszik a

miniszterelnöknek azon kijelentését,

hogy az egyesülési és gyülekezési sza-

badságra vonatkozó pontot a kormány

úgy értelmezi, hogy a Szociáldemokrata

Párt nem fogja agitációját a mezõgaz-

dasági munkásrétegekre kiterjeszteni –

úgy mint 1918 õszén a vidéken tette.”

Ez szerintünk annyit jelent, hogy a szoc-

demek nem fognak úgy viselkedni, mint

egy közhatalom-változással még kaoti-

kusabbá vált világháború-végi helyzet-

ben, amelyben – mellesleg – pártjuk a

kormányba került.  Van egyébként

olyan minisztériumi jelentés, amely azt

állítja, hogy a paktum pontjait a kor-

mány betartotta, a szociáldemokraták
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viszont nem. Az világos, hogy nem ér-

telmezték ugyanúgy az egymásnak

megszabott feltételeket. Annyira szer-

vilisek mégsem lehettek a szociálde-

mokrata vezérek, ha már 1924 novem-

berében a palotaõrök vezették ki kép-

viselõiket az ülésterembõl egy házsza-

bály-módosítási vita során, 1930-ban

pedig felvonultatták a kormány ellen

munkát és kenyeret nélkülözõ tömege-

iket.  

KOLLABORÁCIÓ?

A háborús években a Szociáldemokra-

ta Párt – szemben a szélsõjobboldali

irányzatokkal és a kormánypárt jobb-

szélével – már stabilizációs tényezõ-

nek bizonyult. Ahhoz, hogy a szerve-

zett munkásságot például mi külön-

böztette meg a diktatúrára törõ moz-

galmaktól, jó adalékot találunk Peyer

1940. novemberi parlamenti beszédé-

ben, amelyben állást foglalt az egy hó-

nappal korábbi, a nyilaskeresztesek fel-

bujtására kitört bányászsztrájkok

ügyében is. Arra kérte a törvényhozó-

kat, tegyék lehetõvé, hogy hazamehes-

senek a megtévesztett, lefogott embe-

rek. Világossá tette azt is, hogy a bá-

nyászok eleve teljesíthetetlen követe-

lésekkel léptek föl; ebbõl jogosan kö-

vetkeztetett arra, hogy nem bérharc-

ról volt ott szó, hanem ha-

talomátvételi kísérletrõl. „A nyilas párt

elhárítja magától a sztrájkért való fele-

lõsséget. Nem tudom, hogy miért. Én

is csináltam sztrájkot, nem egyet, de

akkor, amikor csináltam, vállaltam ér-

te a felelõsséget, nem bújtam el a fele-

lõsség elõl, hanem ott maradtam az

embereim között. Volt idõ, amikor ve-

lük együtt tartóztattak le, pedig nem

voltam képviselõ, aki a mentelmi jog

mögé bújt volna […].” Ehhez az esz-

közhöz nem nyúlhat minden dilettáns;

a sztrájkszervezéshez érteni kell. A nyi-

lasok manipulálta sztrájk idején példá-

ul a tatabányai bányászok otthagyták

az égõ kazánt, ami robbanássorozatot

indíthatott volna el.

Peyer végig állta a sarat a német nyo-

mással szemben, a szélsõjobboldali

propaganda pergõtüzében. Elhurcolása

után a láger magyar szociáldemokrata

rabjaival pártgyûléseket tartott. Fo-

golytársa, Rátkai Károly többek között

ezt írja róla: „Peyer néha annyira dühbe

jön, hogy hangosan átkozza a némete-

ket. Nem merek vele kettesben járni a

lagerben, mert valahányszor levesszük

sapkánkat valamelyik SS elõtt, mindig

goromba megjegyzést tesz. […] Egyszer

aztán elfelejti levenni a sapkáját, kap is

akkora pofonokat, hogy sohasem felej-

ti el. Ez itt nem szégyen, ez itt dicsõség.” 

Kéthly Anna bujdosott ekkor, az öre-

gek közül Farkas Istvánt – a parlamenti

frakció intézõbizottságának elnökét –

Dachauba vitték a politikai foglyok kö-

zött, meg is halt ott. A német megszál-

lás idején a helyükön maradó ismertebb

szakszervezeti és pártvezetõk emlékét

késõbb a kollaborálás vádja lengte körül

itthon, mert nem kerestek kapcsolatot

a kommunistákkal, mint a végül a szél-

sõbaloldalra átvonuló Szakasits Árpád.

A Szakszervezeti Tanács utódszervének

két fõ alakját s a Mauthausenbõl elen-

gedett Malasits Gézát Sulyok Dezsõ az

emigrációban írt könyvében azzal vá-

dolta meg, hogy a németek kémei let-

tek. Igaz, egyetlen forrásra hivatkozik –

az pedig másról szól. 

„Az élõk tudnak védekezni, ha sza-

bad földön vannak. Aki otthon van,

nem tud védekezni. A halottak pedig

némák. Az öt képviselõ közül három

meghalt. Malasits Géza, a gyõri képvi-

selõ betegségben; Szeder Ferenc, a föld-

munkások vezetõje, a kommunisták

börtönében halt meg, ahová súlyos be-

tegen hurcolták el és haláláról még csa-

ládját sem értesítették; Kabók Lajost, a

Vasmunkás Szövetség titkárát és a

Szakszervezeti Tanács elnökét náci-nyi-

lasok gyilkolták meg […]; Karácsony

Sándor – a vasesztergályosok titkára –,

aki ekkor is vele volt, ugyanilyen sorsra

jutott” – ezt Peyer Sulyoknak írt válasz-

füzetébõl idézzük. Az volt a bûnük,

hogy nem vonultak illegalitásba; elhur-

colásukig mûködtették a szakszerveze-

teket; nem akarták a teret átengedni a

nyilasoknak, és megpróbálták meg-

menteni a szakszervezeti vagyont. (Õk

harcolták ki Malasits kiszabadulását; a

munkásköveteléseket bizonyos fokig

még a Sztójay-kormánynak is respektál-

nia kellett.) Az utolsó menetben egyéb-

ként Horthy kiugrási irodájával találtak

kapcsolatot – és a nagyüzemek szabo-

tázsakcióit szervezték elhurcolásuk

elõtt. 

VÉGJÁTÉK

Peyer 1945-ben még pártja nemzetgyû-

lési képviselõje lett, két év múlva kiszo-

rították onnan, minthogy ellenezte a

fúziót; a Magyar Radikális Párt listáján

került be a Házba. Néhány hónap múl-

va emigrált, még idejében ahhoz, hogy

elkerülje a letartóztatását és hogy csak

távollétében lehessen lefolytatni kon-

cepciós perét. Odakint újra megszer-

vezte a pártot és a Szakszervezeti Taná-

csot, s megérte 1956-ot is. Október 25-

én vetette papírra  utolsó üzenetét,

melyet Simon István újraközölt Vezér-

áldozat fõcímû könyvében; ebbõl idé-

zünk: 

„Hogy bízhatna a magyar nép azok-

ban, akik még nagyobb kegyetlenséggel

törik le a munkások elllenállását, mint

a régi reakciósok. Mert a különbség lé-

nyeges. Most nem lovasrendõrök trap-

polnak a nép közé, hanem tankokkal és

repülõgépekkel lövöldöznek a dolgo-

zókra. […] A magyar nép sorsát csak

egy hatalom kezébe lehet letenni. Ez a

hatalom: maga a magyar nép, mely sza-

bad választáson eldönti majd saját sor-

sát. […] A népek szabadságvágya min-

den terrorra felépített rendszert el fog

söpörni, s remélem, nemsokára barát-

sággal szoríthatom meg kezeteket, ma-

gyar munkástestvéreim, akikkel együtt-

érzek, és ott vagyok Veletek elnyomói-

tok elleni küzdelmetekben!”

Egy óra múlva halott volt.

– FILEP TAMÁS GUSZTÁV



agyarország ezekben a hó-

napokban a pártaktivisták

pályája lett. Jönnek-men-

nek, kopogtatnak. Csókolom, nem

magáért jöttünk (az majd áprilisban

lesz), ne tessék majrézni, most csak

azt a kis cédulácskát vinnénk. Hogy

melyik párttól vagyunk? – ne tessék

keresgélni a szemüveget, majd mi

megoldjuk. Ha még életben tetszik

lenni, akkor intézünk egy mozgó ur-

nát is, ellenkezõ esetben marad a sta-

tikus.

Nagyjából ekkora szociális érzé-

kenységgel közelítenek a pártok az

„emberekhez”, csoda-e, ha az istenad-

tának olykor eldurran az agya? Az

egész gyûjtögetésnek olyan munka-

verseny szaga lett. Mielõbb letarolni

az egész körzetet. Megfelelõ verbális

ráhatás nyomán úgyis ideadja az a

szerencsétlen, az utánuk jövõ konku-

renciának meg kakukk. Március 1-ig a

szocialisták 133-, a Fidesz 87 helyen

már hivatalosan is összegyûjtötte. 

Amíg a pártaktivisták magányos ut-

cai harcukat vívják, az agytröszt egy

lefüggönyözött szoba sarkába kuco-

rodva szõ. Elsõsorban terveket. Amió-

ta tudjuk, hogy ezen a meccsen fair

play díjat nem osztanak, és az etikai

meg a választási kódexek is érdektele-

nek, tágra nyílik a lehetõségek ajtaja.

Itt van rögtön az örök túlélõ Fórum,

melynek egyetlen versenyképes tudá-

sa abban rejlik, hogy észrevétlen ké-

pes bárki zsebébe bebújni, aki határo-

zott léptekkel igyekszik a parlament-

be. Alakuló ülés, puff, ott vannak. Bi-

zonyára kiesne a hangszer a felhõ szé-

lén üldögélve hárfázó Antall kezébõl,

ha látná, kivel egyeztet egykori pártja.

Juhász Ferenc köreibõl származó hír

szerint legalábbis – bár nem készül az

MDF a szocialistákkal koalícióra, azért

szóba áll velük. Izgatottan várjuk,

hogy Tamásiban és Balatonbogláron

hogyan mozog majd a második fordu-

lóban a szegfûs jelölt. Persze ne le-

gyünk igazságtalanok, mert az nem

igaz, hogy Ibolya a Fideszre oda se’ ba-

gózik.

Hogy lesz itt valami majd április-

ban, arra két dologból következtethe-

tünk: 1. Baló György egyre gyakrab-

ban zizeg a királyi egyes képernyõjén,

2. a politikai hírekbõl a szakmai témá-

kat kezdi kiszorítani Hiller haver ön-

gyújtója, a Kóka Jánost verbálisan le-

fejelõ Áder és a hosszas viták arról,

hogy mikor és hol legyenek a viták. A

középfontos emberek eközben vonu-

lásra lettek kárhoztatva. Kíváncsiak

lennénk arra, hogy Komássy Ákos hi-

vatásos pártfiatal számára hányadik

hely adatik a listán azért, hogy min-

den pénteken a Szentkirályi utcai Fi-

desz székházhoz zarándokol? És vajon

lesz-e MDF-es kommunikációs áttörés

ugyanezen a kegyhelyen? Megdobál-

ják-e diktafonokkal a pártház ablakán

kiugró volt kalocsai jelöltet? Mert aki

politikusnak megy, annak el kell visel-

nie a másik politikust annak minden

csatolt részével együtt. És ez – unter

uns gesagt – nem is olyan kis dolog.    

– AMBRUS BALÁZS
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icusunkat teljesen elbûvölte a

politikusok hirtelen támadt

blogzása, talán a tavasz teszi.

Kéjjel és megértõen olvasgatja vezetõ

politikusok csontõszinte kitárulkozá-

sát, s különös kedvét leli a kom-

mentekben is. Ezek közül is a

Gyurcsány-blog nemszervilis hozzá-

szólói a kedvencei. Náluk jobban már

csak Léderer Pált, a Népszabadság fe-

lelõs szerkesztõjét kultiválja, aki már-

ciusi díjunkat is elnyerte. 

Díjazottunk lelkes kiáltványban

üdvözli a „Miniszterelnök Urat a blo-

goszférában”, épp csak afelett sajnál-

kozik, hogy a független Amõbát vá-

lasztotta blogja otthonául, a

mégfüggetlenebb Népszabadság

Online helyett. Léderer persze nem

viszi túlzásba a dicséretet, hiszen

Gyurcsány legelsõ blog-bejegyzésébõl

is tudhatjuk, mennyire nem szereti a

szervilizmust a Miniszterelnök Úr.

Ezért aztán érthetõ, hogy szerzõnk

távolságtartóan fogalmaz: „ismerve

Gyurcsány Ferenc nyomdakész fogal-

mazásmódját”, „Gyurcsány – nem-

csak a blogja – maga is egész nap pö-

rög; alig jut ideje a családra” és „a kor-

mányfõ és a First Lady (nem õ nevezi

annak) vacsorázni mennek”.   

Hõsünk végül felajánlja, hogy

Gyurcsány blogját belinkelik a Nép-

szabadság Online választási oldalaira,

mintegy ajándékként. Szívet melen-

getõ megnyilvánulás ez egy függet-

lenségére oly kényes orgánumtól…

– TURUL

Hódolat a fõbloggernek

Helyezkedés

M

Doromboló cicus-díj

C



szóban forgó szegény idõs hölgy – akinek nevét, cí-

mét további meghurcoltatásainak elkerülése végett

mi egyesekkel ellentétben nem tesszük közhírré –

talán sose gondolta volna, hogy egyszer Teller Edével együtt

szerepel egy lapon. Márpedig ez teljességgel indokolt,

ugyanis a nagy tudóssal egykor igen kínos fiktív levelezésbe

bonyolódó, legkedveltebb (?) napilap ugyanúgy, mint annak

idején, most is rendesen árnyékra vetõdött. Kiderült ugyan-

is, hogy a Népszabadság egyik sötét idõket idézõen lelkes ol-

vasója által bemószerolt idõs hölgy nem azonos a plakáton

szereplõ, a szívgyógyszerek áremelkedését szóvá tevõ nyug-

díjassal. És a védekezés? Bocsánat, de miért nem vette fel a

telefont, ha a legnagyobb napilaptól keresik, különben is,

senki sem cáfolta, hogy õ az… Szánalmas. Ha majd legköze-

lebb a Népszabitól keresnek, vigyázok, hogy le ne csapjam a

kagylót, mert még netán bajba kerülhetek. Nem igazoltam

magam a balliberális sajtó ellenõrei elõtt. És még ha igaz is

lett volna a történet: ha egy nyugdíjas történetesen olyan

szerencsés, hogy bérbe adhat egy lakást, akkor nem is emel-

kedtek a gyógyszerárak? Úgy látszik, kifogytak az észérvek-

bõl, ha már csak modell kikezdése által tudnak kísérletet

tenni egy politikai üzenet hiteltelenítésére. Azt pedig ezek

után már csak reméljük, hogy az alattomos és szégyenletes

jogsértésért a magyar bíróság megfelelõ elégtételt szolgáltat

majd a példátlan zaklatás áldozatának – ha ez egyáltalán le-

hetséges. Az viszont most már teljesen érthetõ lenne, ha a

legnagyobb ellenzéki párt ezentúl kizárólag reklámügynök-

ségektõl vett képeket használna illusztrációként plakátjain

(bár a gyakorlott kopók valószínûleg ezeket a modelleket is

pillanatok alatt lenyomozzák, lásd üvöltõ francia-spanyol

kisgyerek négy évvel ezelõtt). 

Szóval a Népszabadság jobban tenné, ha a plakátarc témát

hanyagolná a jövõben. Vagy ha nagyon akarják, törõdjenek

inkább szegény Kovács Pistivel.                                   – R. T.

„Megkíséreltük személyesen felkeresni a

hölgyet, hogy megkérdezzük tõle: miért

vállalta a politikai szereplést, ám senki

nem nyitott ajtót a XIV. kerületi lakásban.

Megkérdeztük a ház néhány lakóját, hogy

vajon a szomszédjuk látható-e a plakáto-

kon. Nem cáfolták.” (Plakátarc, jó viszony-

ban a gyógyszerekkel – Népszabadság,

2006. február 20.)

p o l g f i l t e r
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zek az oroszok már csak ilyenek. Ha kis országok kis kato-

nái Szovjet földre léptek, akkor õk válaszul viszik az órát,

könyveket, szüzességet, szabadságot. Világos beszéd, ma-

gunknak kerestük a bajt. (Ha nem is a negyvenes évek elején, de

1939. március 15-én a magyar hadsereg valóban bevonult Kár-

pátaljára). A kovácsi kristálytiszta érvelés kvintesszenciája már-

már az orbáni népi bölcsességek népszerûségének örvend: mer-

jünk kicsik lenni. Mintha ez merész kérdése lenne.

Ravasz közéleti nepperként most tekerjük vissza a történe-

kem kilométeróráját és nézzük meg, mennyi idõbe telt Auszt-

ria felszabadítása a szovjet brigádoknak. 1938 márciusában

gyakorlatilag megszûnt Ausztria önálló államként létezni egé-

szen 1945 áprilisáig. Miután tönkreverték a németeket, Auszt-

riában maradtak az elvtársak gyenge 10 évre. Komoly felszaba-

dítás, csak hát a sógorok ilyen hálátlanok, még egy nyavalyás

levéltárat sem adtak ajándékba búcsúzóul. (Emléket mi kap-

tunk a Varsói Szerzõdés formájában.) Próbáljuk itten Kovács

fõszerkesztõ logikája alapján megfejteni, ugyan milyen trükkel

csalogatták be Ausztriába a szovjetet. Más szemszögbõl nézve,

miért kapott 50 év büntit a már 1939-ben lerohant Lengyelor-

szág. 

Egészen sokáig gondoltuk úgy, hogy a sztálini diktatúra

sajátosságai közé tartozott, hogy – mondjuk így – nem volt

különösebben megértõ Kelet-Európa kisebb államainak ér-

zékenységégével kapcsolatban. Erre tessék, most kiderül, ha

mással ünnepeljük Petõfiéket 1939-ben, itten már tejjel fo-

lyik a méz.  Az ÉS fõszerkesztõje vezércikkében egyébként a

Putyin látogatás kapcsán – az elvárásoknak megfelelõen – a

Fideszt banyázza magas hõfokon és a találkozón aláírt ál-

lamközi szerzõdéseket méltatja. Kovács Zoltán nem szen-

vedheti, hogy más orgánumok a látogatás közlekedési hatá-

sait taglalják, ezért a szerzõ lényeglát, és nyomban érzékelte-

ti a gazdasági jelentõséget. Beavat a titokba: keletrõl gyûjt

erõt ugrásához most a pannon puma, regionális gázexport

elosztási központ formájában.

Azért a Putyin látogatás kapcsán csak kibújik belõlünk a

Furman Imre, amikor azt kérdezzük, hová tûntek a feljegyzésbõl

a liberális krédó alapköveinek számító polgári és politikai sza-

badságjogok számonkérése? Elvitte a cica?   – AMBRUS BALÁZS

…„mit keresett a negyvenes évek elején két-

százezer reguláris magyar katona egy idegen

ország belsejében. És akkor máris más megvi-

lágításba helyezõdik az, hogy kértük-e a sáros-

pataki könyvek megõrzését vagy sem.” (Ko-

vács Zoltán, ÉS, március 3.)

Emlékkönyvek

E

Plakát(h)arcok



38

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2006. MÁRCIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

UFi: Közös árokban va-

gyunk, vagy átkiabálunk

egymásnak az árokból?

N.J.: Vannak árkok a mé-

diában is, de fõleg jobb-

oldali újságírók vélik úgy,

hogy átléphetetlenek.

UFi:Neked milyen az ár-

kod?

N.J.: (Nevet) – Ha komo-

lyan venném a közéleti

árkokat, most nem be-

szélgetnénk, legföljebb átlövöldöznénk. 

UFi: Azt mondtad, hogy van árok…

N.J.: Az igazi árok, a különbség a menta-

litásban van. Fõleg a jobboldalon találni a

politikusaikra révülettel, vakhittel tekintõ

drukkereket, újságírókat. Én nem tekintek

révülettel se Gyurcsányra, se másra.

UFi:A 168 Óra nem rajong? Szemlézhet-

nénk Gyurcsány Ferenc Anyám, Katusát…

N.J.:Én lennék a szerzõ?

UFi:Nálatok jelent meg, és a szerkesztõség

azt írta a cikk elé, hogy azért kérték fel a

miniszterelnököt, mert nem akartak rosz-

szat kérdezni…

N.J.:A lap nem kívánt a miniszterelnök

magánéletérõl faggatózni. Inkább felkér-

te Gyurcsányt, írjon õ. 

UFi: Milyen az a liberális újság, amelyik

nem akar kérdezni?

N.J.:Mi mindig kérdezünk. De családi

ügyre speciel nem. Az Anyám, Katus a

lap karácsonyi számába készült, jórészt

apolitikus, lírai dolgozatok közé.

UFi: Gyakran szerepeltek a Doromboló Ci-

cus díj rovatunkban, például Mészáros Ta-

más díjat kapott azért a mondatáért, hogy

„A nemzet tanúja lehetett, hogy a köztár-

saság miniszterelnöke hû az ünnep szelle-

méhez. Halkan, pátosz nélkül azt mondja,

hogy… ’56 ma már mindannyiunké.”

N.J.: És?

UFi: Nem vallásos révülettel csodálja a

nagy embert?

N.J.: Vannak helyzetek, amelyek tetszenek

a szerzõnek, csillog a szeme. Velem is van

így olykor. Tapsoltam én már Pokorni-

mondatnak, Varga Mihálynak, Navracsics-

nak. És persze néha szocialistának, szabad

demokratának is, bár velük óvatosabb va-

gyok, nehogy ledorombolózzanak. Ekéz-

heted bármelyik „itteni” újságírót, de õk a

„sajátjaikat” is kritizálják. Hasonlót nem

látni a jobboldali sajtóban. A pátoszt, úgy

általában, én sem kedvelem.

UFi: De váltsunk. Mester Ákosra, azt írta,

hogy „Szevasz Zoli… Azért telefonálok,

hogy gratuláljak a tokaji riportsorozat-

hoz; karakán, bátor, szép munka.” Most

akkor gratuláltok Liszkay Gábornak is a

Gyurcsány fantomcég ügyhöz?

N.J.: Nem tudok róla.

UFi: Egy liberális hetilap rovatvezetõje-

ként nem dolgod írni a miniszterelnök

fantomcégügyeirõl?

N.J.: Nem dolgom védeni a kormánypár-

tokat, na de ugye nem teszünk egyenlõ-

ségjelet a Nomentana-ügy és mások cég-

eltüntetései közé. Elõbbinél, tudtommal,

senki egyetlen fillért nem lopott se ál-

lamtól, se mástól.

UFi: Újságíróként mégiscsak érdekes céges

ügy…

N.J.: Lehet.

UFi: Örültél, amikor 2004-ben Lamperth

Mónika „közszolgálatért” miniszteri elis-

merésben részesített?

N.J.: Az volt a neve, hogy közszolgála-

tért? Adtak egy oklevelet, elfogadtam. A

kedvenc sajtósom hívott, aki amúgy Pin-

tért is végigszolgálta.

UFi: A 168 Óra baloldali. Jó, ha közszolgá-

latért díjat kapsz egy baloldali miniszter-

tõl? 

N.J.: Miért sértsek meg bárkit is, aki ke-

zet nyújt? Pénz nem járt hozzá, ha úgy

lett volna, másnap utalom jótékony cél-

ra. És elteszem a bizonylatot, hátha egy-

szer rákérdez valaki… Amúgy nézz utána

nyugodtan, akár az oklevél elõtt, akár

utána, írtam-e BM-barát cikket, kérdez-

tem-e alá Lamperth Mónikának.

UFi: Szerinted meddig kell utánamenned

egy információ igazságtartalmának?

N.J.: Illik több forrásból megerõsíteni. Ha

például azt hallom Orbán Viktorról,

hogy…

UFi: Miért mindig Orbán Viktor jut eszed-

be negatív példának?

N.J.: Így lenne? Megkérdem a pszicholó-

gusomat.

UFi: Balogh Gyula akkor még fideszes, je-

lenleg független képviselõt például jogerõ-

sen megrágalmaztad.

N.J.: Az a per nem az én szégyenem. Idõ-

közi választást riportoztam Fehérgyarma-

ton. Rettenetes körülmények között élõ

romák mesélték a magnómba, hogy IFA-

platóról osztogattak nekik konzervet az-

zal: ezt a kisgazda Balogh Gyula küldi, tes-

sék az õ emberére szavazni. Leírtam, emi-

att nem pereltek. Azért viszont igen, hogy

idéztem Szanyi Tibort, aki valami olyasmit

mondott az Országgyûlésben, és nyilatko-

zott lapokban, hogy a konzervek Balogh

azon gyáraiból származnak, amelyek

tudomisén mennyi állam garantálta hitelt

kaptak. Utóbb kiderült, hogy nem pont

annyi volt az a hitel, s Balogh gazda bepe-

relte az összes lapot, bennünket is. Helyre-

igazításra köteleztek – jogilag ez rendben.

Amúgy persze nem, mert ettõl még osz-

togatták azt a nyomorult csalamádét… És

az is belefér, hogy ez a Balogh az újságírót

is beperli „aljas indokból, nagy nyilvános-

ság elõtt elkövetett rágalmazásért és be-

csületsértésért”. De hogy ez még – az aljas

indok kivételével – meg is áll!

UFi: Azt mondtad, hogy két helyrõl meg-

erõsíted az információidat.

N.J.: Idéztem, szó szerint, forrásmegjelölés-

sel. Ha az Országgyûlésben elhangzott állí-

tásokat mind ellenõriznénk, akkor fél évig

oknyomozni kéne egy-egy tudósítás elõtt.

UFi: Rágalmazás esetén igen, ez az újság-

író felelõssége.

N.J.: Akkor nincs újságírás.

Révületelemzés Nagy Józseffel,

a 168 Óra Közélet rovatának

vezetõjével, aki úgy gondolja,

hogy kritikusabb a baloldal.
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