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KÖZÉLET

LAPZSEMLE

Nosztalgia
A hazájába látogató Vlagyimir
Bukovszkijt is előállították – mert
tiltott helyen ment át egykori kény-
szergyógykezelése színhelyére, a le-
ningrádi elmegyógyintézet épületé-
hez igyekezve. (Militarizált demokrácia,
Heti Válasz, 2007. december 6.)
Rendnek kell lenni.

Operett díszszemle
Szekeres Imre nem habozott a vá-
laszadással a díszszemlével kapcso-
latban: „Nincs róla döntés. Én pár-
tolom, de meg fogjuk kérdezni a
közvéleményt, nagyon egyszerű
módon. A módja a következő: akár
a TV2-ben, akár másutt szavazást
fogunk kérni.” (Szekeres a TV2-nél sza-
vaztatna, Magyar Nemzet, 2007. decem-
ber 8.)
És hadsereget ki hoz?

Milyen alapon?
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Milyen alapon gondolja azt, hogy
én, Ungváry Zsolt, budapesti lakos,
másodrendű állampolgár vagyok?
(Ungváry Zsolt nyílt levele Sólyom Lászlóhoz,
kurucinfó, 2007. december 13.)
Kérdezze meg orvosát, gyógysze-
részét!

Csak és  kizárólag
Szabóné Müller Tímea, az Ország-
gyűlés a „nők és férfiak társadalmi
esélyegyenlősége” elnevezésű albi-
zottságának szocialista elnöke hoz-
zászólása elején felvállalta, hogy ő
„kvótanő”. Közölte: csak annak kö-
szönheti mandátumát, hogy az
MSZP alapszabálya 20 százalékos
női kvótát biztosít. „Csak és kizá-
rólag azért kerültem be a Parla-
mentbe, mert ezt az MSZP a Pest
megyei területi listáján érvényesí-
tette” – mondta. (MTI-hír, 2007. no-
vember 16.)
Egy felvállalt kvótanő.

Lelkemet szmokingba
öltöztetem
De a két hete Tényleg mi vagyunk a
hülyék? címmel elkezdett és a múlt
héten befejezett kétrészes cikkedet a
lelkem szmokingba öltöztetésével
ünnepeltem. (Lovas István/Demokrata
nyílt levele Szalay Károlyhoz/Demokrata,
2007. december 12.)
Tényleg mi vagyunk a hülyék?

Apák és fiúk reloaded
Gyurcsány apja visszaeső tolvaj volt.
(Cím a fidesz.hu-n, 2007. december 12.)
Csurka forever?

Vesszők erdejében
Kedves Heti Hetes! Hadd szálljak le
egy kicsit az önök színvonalára. Ha
ünnepi jelképüket, a hanukát, meg-
fordítják, leveszik róla a gyertyákat,
egy nyéllel is jó lesz – trágyavillának. 
(Magyar Világ, Boldán Erika, 2007. decem-
ber 13.)
De mire lesz jó év végi ünnepük, a
menóra?

Forradalom, 
de előbb ebéd
40 kormányellenes tüntető Gonda
László, a Magyar Nemzeti Bizottság
2006 ügyvivője vezetésével a Vérta-
núk terén maradt, majd innen mik-
rofonon keresztül szólította fel a ha-
zafelé igyekvő embereket, hogy ma-
radjanak, mert „most a kormányt
kell megdönteni”. Kora délután ez a
40 ember is távozott a helyszínről.
(MTI-hír, 2007. december 15.)
Negyven dühös és éhes ember

A vizitdíj-automaták
lázadása
(Mikola István napirend előtti felszólalásá-
nak címe az Országgyűlésben, 2007. decem-
ber 17.)
Kassák Lajos nyomdokain.

TÍZMILLIÓ-HATSZÁZ-
EZER MAGYAR 
Alig több mint húsz évvel ezelőtt történt, hogy Ártánd-
nál a román határőr az autó mindenre kiterjedő ellen-
őrzése során arra kérte apánkat, hogy vegye ki a Zsigu-
li hátsó ülését. „Vegye ki maga” – válaszolta ő szemte-
lenül, de csak azért tehette ezt meg, mert magyaror-
szági magyar állampolgár volt és nem romániai ma-
gyar. Akkor ugyanis pofán vágták volna. Egy évvel ké-

sőbb Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe keltünk át a le-
gendás Friedrichstrassén, kezünkben szorongatva né-
hány Nyugaton vett képeslapot. „Nekünk sokkal szebb
képeslapjaink vannak Berlinről!” – fenyegetett meg
minket a keletnémet határőr, és nem sokon múlt, hogy
elkobozza kis szerzeményeinket. Nagyon is értjük te-
hát azt a szót, hogy „Schengen”. És azt is, hogy mit je-
lent majd ez Ártándnál pár év múlva, Csapnál és
Röszkénél valamikor... Addig örüljünk a komáromi,
hegyeshalmi és rédicsi szabadságnak, a mezei, erdei
áttévedésnek és a hazatalálásnak. Több mint tíz és fél
millió magyar végre összehajolhat.

A MAGYAR 
EGÉSZSÉGÜGY
Hiába hűtötte be előre Horváth Ágnes miniszter asz-
szony a pezsgőt, mára csak a fejfájás maradt. Drámai-
an megnőtt várakozási idők, fejetlenség, hálapénz és
egy rossz, visszadobott politikai kompromisszum a TB
szétszedéséről –  így találta 2008 a megbolygatott ma-
gyar egészségügyet. Nem elég reformernek látszani,
annak is kellene lenni, de ésszel, a gyakorlatban kipró-

bált koncepcióval és türelmes, az érintetteket legalább
meghallgató szakemberekkel. Nem pedig küldetéstu-
datos, a betegeket, az orvosokat és tulajdonképpen az
egész országot kísérleti nyúlnak tekintő, önhitt és láz-
álmoktól vezérelt politikusokkal. A forráskivonás és a
reform együtt nem megy. Legalábbis ennek a kormány-
nak nem megy, miközben az ellenzéknek sem sikerül a
lényegre koncentrálnia. Ép ésszel senki nem vitatja,
hogy változtatni kell. Nem feltétlenül a vizitdíj és a
kórházi napidíj a gond, hanem annak a hiánya, amiért
Sólyom László visszaküldte a törvényt a parlamentnek.
A megfontolásé.

A hónap
nyertese

A hónap
vesztese

➙➙
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égen volt olyan érzésem, hogy vala-
mi tényleg fontosról maradtam le.
Mikor a december 20-ai éjféli határ-
nyitásról szóló beszámolókat láttam
és olvastam, úgy éreztem: ott kellett
volna lenni. A schengeni övezet fo-
kozatosan megszabadíthat minket
egy, a XX. században kialakult törté-
nelmi görcsünktől, a határátlépés-
stressztől. Nem minden szomszédos
ország fogadta kitörő örömmel a ha-
tárok könnyebb átjárhatóságát. A
szociális demagógia mellett nacio-
nalista húrokat is pengető Robert
Fico egyből útmutatással is szolgált
a szlovák médiának: ne beszéljenek
a határok megszűnéséről! Csak ha-
tárellenőrzések nem lesznek, a ha-
tár attól még határ marad. Érthető,
hogy a tizenöt éves ország nehezen
éli meg, hogy már csak nem túl
hosszú ukrán határszakaszán szem-
besülnek az utazók a szlovák egyen-
ruhával, pecséttel – a testet öltött ál-
lamisággal.

De nem az állam teszi a nemze-
tet, hanem az ember. Ennek köszön-
hető, hogy a Kárpát-medencei ma-
gyar közösségek kapcsolata annak

ellenére épül és erősödik, hogy a jelenlegi magyar kor-
mány számára a határainkon túl élő nemzettársaink
boldogulása, jövője nem tartozik a lényegi kérdések kö-
zé. A kormány gondolkodásában rendíthetetlenül áll-
nak a XX. század határai. Ahol a szavazati joggal rendel-
kező lakosság, ott a haza. Hiába vonult azonban az ál-
lam 2002 óta látványosan háttérbe az anyaországi-hatá-
ron túli kapcsolatokban, az emberi és a gazdasági szálak
hál’Istennek mind erősebbek lesznek.

Ki gondolta volna pár éve, hogy mindkét nagy keres-
kedelmi csatorna tehetségkutató show-ját is vajdasági
fiatal nyeri majd meg? A Megasztár-győztes Rúzsa Mag-
dit Verbász, a Csillag születik döntőjét megnyerő Utasi
Árpit pedig Csantavér adta a nemzetnek. S ez a két győ-
zelem, no meg a vele járó hol/hogyan/kivel/miért bul-
várérdeklődés nagyobb szolgálatot tesz a hétköznapi
nemzettudatnak, mint száz Trianon-vers és -szobor.
Őszintébben és hitelesebben üzeni: összetartozunk.

Ráadásul a közös kultúra, a közös nyelv egyfajta kö-
zös piacot is jelent. Az online és elektronikus médiu-
mok, a hirdetők és a gazdaság különféle szereplői a tíz-
milliós hazai piac mellett a szomszédos országok több
milliós magyarságával is számolhatnak. A hosszú évti-
zedeken át hibernált gazdasági kapcsolatok újjáéledése
magával hozza az együttműködés, az együtt elvégzett
munka, a közösen elért siker élményét. Egymillió fo-
rintnyi működőtőke-beruházás legalább annyit ér,
mint az egymilliós adomány. 

Sok, a nemzeti sorskérdések iránt korántsem érzé-
ketlen honfitársunk gondolkodását is megbéklyózza a
határok, vagy a határmódosítás kérdése. Június 4-én a
szlovák, román vagy a francia nagykövetség elé vonul-
ni és nemnemsoházni: pótcselekvés, ráadásul kárté-
kony pótcselekvés. Ugyanennyi szellemi és anyagi rá-

fordítással rendbe lehet tenni egy
kis kárpátaljai falu művelődési há-
zát, vagy vendégül lehet látni egy
csoportnyi nélkülöző csángó kisfiút
és kislányt. Keseregjünk-e a hatá-
rok miatt, amikor Csíkszereda két
csapata is versenyben van a végső
győzelemért a magyar jégkorong-
bajnokságban? Ha repülővel egy óra
alatt Kolozsvárra vagy Marosvásár-
helyre érhetünk?

Tudjuk, nem mindenhol nézhet-
jük ilyen bizakodva a határok szere-
pét. Ukrajna, Szerbia és Horvátor-
szág magyar közösségei számára
Schengen egyelőre nem áldás, még
ha nem is átok. Fontos, hogy a kár-
pátaljaiak érezhessék, rájuk is
szüksége van a magyar kultúrának,
a magyar gazdaságnak. Hogy a Vaj-
daságban biztosak lehessenek ben-
ne, számíthatnak az anyaországi-

akra, ha baj van. Hogy a szerémségiek tudhassák, Ma-
gyarország kiáll Horvátország mielőbbi uniós csatlako-
zásáért.

Újra kell szőni az elvágott kötelékeket. Lépésről lé-
pésre.

REDAKCIÓ

írta: BALOGH ÁKOS GERGELY

R

”

A hosszú évtizedeken át hi-
bernált gazdasági kapcsola-
tok újjáéledése magával
hozza az együttműködés, 
az együtt elvégzett munka,
a közösen elért siker élmé-
nyét. Egymillió forintnyi
működőtőke-beruházás leg-
alább annyit ér, mint az egy-
milliós adomány

STEP 
BY
STEP
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lőször is szögezzük le: a né-
gyes metró épül, 2007. április 3-án
indultak el a fúrópajzsok az Etele tér-
ről. Az építkezés ténye azt jelenti,
hogy a karaván halad, a kritikusok-
nak tehát azzal kell szembenézniük,
hogy az építők erre fognak hivatkoz-
ni, ha nyomvonal-változtatásról és
megállók szükségességéről kérdezik
őket. A legfőbb probléma, hogy az
építés a hetvenes években elkészült
tervek alapján, de évtizedekkel ké-
sőbb, nem úgy, és nem annyiért kez-
dődött meg, mint ahogy azt tervez-
ték. A kritikusai által idejétmúltnak
tartott, mérhetetlen mennyiségű
pénzt felemésztő óriásberuházás kés-
ve indult, de a projekt irányítói azzal
érvelnek: a késlekedés behozható, és
mihamarabb be kell fejezni a négyes
metrót, hogy azután az újabb beru-
házásokra összpontosítsanak.

MENNYI AZ ANNYI?
Az alapkérdésre senki sem tud vá-
laszt adni. Demszky Gábor, Buda-
pest örökös főpolgármestere április-
ban ismerte el, hogy nem tudja,
mennyibe fog kerülni a teljes beru-
házás. Demszky akkor azzal magya-
rázta a korábbi 320 milliárd forint-
ról 485 milliárd forintra történő
költségnövekedést, hogy az Európai
Unió követelményének megfelelően
tíz százaléknyi tartalékot is belekal-
kuláltak az összegbe. A főpolgár-
mester azt is hozzátette, hogy az
előzetes számításokhoz képest 43
milliárd forinttal drágábban vállal-
ták a munkálatokat a kivitelezők.
Időközben azonban kiderült, hogy a
485 milliárd forintos keretet sem le-
het tartani. A pontosabb válaszért
felkerestük a négyes metró projekt-
igazgatóját, Balogh Árpádot. „A
metró első és második szakaszának
becsült összköltsége 511 milliárd fo-
rint” – mondja Balogh a Reakciónak.
„Az igazán pontos összeget nem le-
het megmondani, ugyanis az első,
Kelenföld és a Keleti közötti szakasz-
ra vonatkozó három közbeszerzés
még folyamatban van, míg a máso-
dik, Bosnyák térig tartó szakasz ten-
dereztetése el sem kezdődött” – je-
lentette ki korábban az Origónak
Hagyó Miklós (MSZP) városüzemel-
tetési főpolgármester-helyettes (aki
lemondta a velünk egyeztetett inter-
júját, lásd keretes írásunkat). Dancs
Gábor (SZDSZ) fővárosi közlekedési
tanácsnok korábban azt mondta, a
folyamatos költségnövekedés oka,
hogy megváltozott az állomások
szerkezete, műszaki többletek me-
rültek fel az engedélyeztetési eljárá-
sok során, valamint a 4-es metróhoz
használt építési technológia Ma-
gyarországon még új, ezért nem vol-
tak korábbi, „tapasztalati verseny-

720081 

A Dél-Buda–Rákospalota (DBR) mélyvasút terve a magyar
közélet elmúlt harminc évének szimbóluma is. Tanulmá-
nyok papírdzsungelén, megkötött politikai alkuk és ha-
szontalan közéleti csatározások harcmezején át jutottunk el
idáig: harmincöt évnyi vajúdás után alagutat szülnek a he-
gyek. De még mindig kérdés, hogy ki nevet a végén.

A négyes metróvonal végtelen sztorija

KÉTES METRÓ 
írta: RAJCSÁNYI GELLÉRT

E
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árak”. Növelte a költségeket az is,
hogy az eredeti, 320 milliárdos árba
nem számították bele a felszínren-
dezést.  Az első, 7,3 km hosszú sza-
kasz mintegy 350 milliárd forintba
fog kerülni, a második, három kilo-
méteres szakasz költségeit 148 mil-
liárdra becsülik, bár az utóbbi meg-
építésében sokan kételkednek.

Köztük a Városi és Elővárosi Köz-
lekedési Egyesület (VEKE) is:
Donner Lajos, a civil egyesület alel-
nöke és Vitézy Dávid szóvivő szerint
még így is sok a bizonytalansági té-
nyező. „A közlekedést is érintő meg-
szorítások miatt az építők feltupí-
rozhatják a költségeket, ugyanak-
kor költségcsökkentés címén szá-
mos kiegészítő beruházásról (a Thö-
köly út és a Kiskörút felújításáról, a
kelenföldi P+R parkoló megépítésé-
ről) lemondtak a metró kivitelezői”
– állítják a VEKE-sek. Vitézy szerint
a négyes metró összköltsége akár a
hatszázmilliárd forintot is megha-
ladhatja, mert a pályáztatási rend-
szerbe kódolva volt a durva költség-
túllépés.

KI FIZET?
Kérdés, hogy kinek kell megfizetnie
a metró irgalmatlan költségeit? A
2003-as (majd 2005-ben újrakötött)
hitelszerződés végső száma szerint

az Európai Fejlesztési Bank (EIB) 175
milliárd forintos hiteléből épült vol-
na meg a mélyvasút. A 25 évre szó-
ló, hétéves türelmi időt is biztosító
kölcsönt az állam és a főváros fizeti
vissza az EIB-nek. Az állam 79, a fő-
város 21 százalékot vállalt a hitel
terheiből. A keret azóta is nyitott,
máig ebből épül a metró. A pénz-
ügyi kilátások azonban megváltoz-
tak, amikor 2004-ben beléptünk az
unióba: a bőségszaru megnyitásá-
ban bízva az uniós pénzek megszer-
zését célozták meg a politikusok és
a metró építői. Az érintettek rajta is
vannak az ügyön: annak a bizonyos
nyolcezermilliárd forintos uniós tá-
mogatásnak a lehívására létreho-
zott Új Magyarország Fejlesztési
Terv egyik egysége a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP). A 2007
nyarán elfogadott KÖZOP kétezer-
milliárd forintot tesz ki. A négyes
metró a program első számú ki-
emelt projektje lett, maga mögé
utasítva a fővárosi elővárosi vasutak
és Miskolc, Debrecen és Szeged vil-
lamoshálózatának fejlesztését. A
városi-elővárosi közlekedésre szánt
összeg több mint felét (!) a metróra
költenék. Még szerencse, hogy hoz-
tak egy olyan szabályt, amely sze-
rint a teljes összeg hatvan százalé-
kát nem haladhatja meg a metróra

fordított kiadás. Az építők két rész-
ben pályáznak Brüsszelhez: a né-
gyes metró első szakaszának támo-
gatásához egymilliárd eurót (254
milliárd forintot) szeretnének az
építtetők elnyerni. A második sza-
kaszra vonatkozó pályázatot is terv-
be vették, de addig még sok víz fo-
lyik le a Dunán.

Ugyanis itt lépett közbe az EU: a
programokat elbíráló bizottság saj-
tóértesülések szerint sokallja az egy
szem projektre költött hatalmas
összeget. A 2004-ben az EU-hoz
csatlakozó országok közül ez a léte-
ző legnagyobb, uniós pénzekre haj-
tó beruházás. Az Origónak koráb-
ban névtelenül nyilatkozó bizottsá-
gi szakértők szerint aránytalan,
hogy egymilliárd eurót költsenek el
az ország leggazdagabb régiójának
számító fővárosra. A névtelen bi-
zottsági bürokraták úgy vélik, átpo-
litizált a négyes metró ügye, és
ezért az odaítélésért felelős regioná-
lis biztos, Danuta Hübner sem fogja
elsietni a döntést. Balogh Árpád la-
punknak azt mondta: nincs problé-
ma a négyes metró uniós támogatá-
sával. „A támogatási kérelem meg-
felelően elő lett készítve, mostantól
a főváros és a kormány feladata,
hogy minél nagyobb mértékű támo-
gatást szerezzünk Brüsszeltől” –
mondja.  A projektigazgató megerő-
sítette: folyamatos tárgyalások zaj-
lanak a bizottság és a magyar fél kö-
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Demszky 
Gábor, 
Budapest
örökös 
főpolgár-
mestere 
áprilisban 
ismerte el,
hogy nem
tudja, 
menynyibe
fog kerülni 
a teljes 
beruházás

1952
Először az ötvenes
években merül fel a
délnyugat-északkelet
irányú metró meg-
építésének terve. A
Budapest alatti föld-
alatti járatokat azon-
ban még más – jó-
részt katonai – célra
használják. Demszky
Gábor megszületik.

1972
Először nevezik né-
gyes metrónak a le-
endő beruházást.
Ebben az évben ké-
szül el a kettes met-
ró. Demszky Gábort
egy maoista tünte-
tésen való részvéte-
lért egy évre kizár-
ják az egyetemről.

1986
Intenzív előkészítő
munkák kezdődnek
a négyes metró épí-
tésére. Ezek már a
tervezett világkiál-
lítással függenek
össze. Végül nem
lett se világkiállí-
tás, se metró.
Demszky szamizda-
tokat szerkeszt.

1988 
Először vetődik fel,
hogy államadósság
törlesztéseként szov-
jetek építenék a met-
rót. Ezután a szovje-
tek és a franciák ve-
télkedése jellemzi az
ügyet. Demszky tár-
saival megalapítja a
Szabad Demokraták
Szövetségét.

1990
A metróépítésre kiírt
pályázat eredményte-
len lesz. Október 31-
én a Fővárosi Közgyű-
lés megválasztja
Demszky Gábort fő-
polgármesternek. A
főváros első önkor-
mányzata többek kö-
zött a metró építését
sem támogatja.

1994
Ebben az évben is
eredménytelen a
metróépítésre kiírt
pályázat, ráadásul a
frissen megalakult
Horn-kormány le-
mondja a világkiál-
lítást. Demszky Gá-
bort másodszor is
főpolgármesternek
választják.

1986: 2000
1988: 1995 (első szakasz átadása)
1996: 2003
2002: 2008
2006: 2010 (első szakasz átadása)
2007: 2011 (első szakasz átadása)
2008: ????

Mikorra ígérték 
a négyes metrót?

GÖRBÜLŐ
IDŐ

A négyes metró aktuális, hivatalos tervezett összköltsége (2007 decem-
berében): 511 milliárd forint

· Ebből első szakasz (Kelenföld–Keleti): kb. 350 milliárd forint

· Második szakasz (Keleti–Bosnyák tér): kb. 148 milliárd forint

· 10 százalék tartalék (EU-követelmény)

FINANSZÍROZÓK:

· Nem visszafizetendő európai uniós támogatás (maximum kb. 260
milliárd forint), kizárólag az első szakaszra, csak 2008-ban döntenek
róla

· Az Európai Fejlesztési Bank hitele (175 milliárd forint, ez ren-
delkezésre áll, ezt használják, ezzel fedezik majd az EU-támogatáson
túli költségeket; hitelfelvevők: 79% állam, 21% főváros)

KASSZA
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zött. Információink szerint erős
magyar lobbi presszionálja a bizott-
ság illetékeseit, hogy a teljes, egy-
milliárd eurós összegnél is nagyobb
uniós támogatás érkezhessen. 

A pályázat most a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségnél (NFÜ) van, a
kormánydöntés után, várhatóan ja-
nuárban, az NFÜ küldi el Brüsszel-
be a dokumentumot. A bizottság fél
évig ülhet a pályázaton. Míg Balogh
Árpád szerint a projekt előrehala-
dottsága miatt hamar döntés szü-
lethet, addig a VEKE úgy véli, elhú-
zódik az ügy, és leghamarabb 2008
nyarának végén várható végleges
döntés. A helyzetet az is nehezíti,
hogy a négyes metró második sza-

kasza képlékeny állapotban van.
Vitézy Dávid, a VEKE szóvivője  ál-
lítja, a bizottság hallani sem akar a
második szakasz támogatásáról an-
nak várhatóan alacsony megtérülé-
se miatt.

TÚL KÉNYELMES AZ UTAS?
A kritikusok szerint a négyes metró
mára elavult projektté vált. A vá-
lasz: igen is, meg nem is. A civilek
úgy vélik, a beruházás a hetvenes
évek közlekedési struktúrájának át-
örökítése a 21. századba, természe-
tesen korunk technológiai színvo-
nalán, de nem a kor elvárásainak
megfelelően. A VEKE komoly elem-
zést készített a metró 1996-os meg-

valósíthatósági tanulmányáról. Az
egyesület szerint több nagymértékű
számítási hiba történt, amelyek
megkérdőjelezik az építési elképze-
lések alkalmasságát. Az egylet a
tervek új körülmények miatti átdol-
gozását tartotta a legjobb megoldás-
nak. Az építkezést korábban is kriti-
záló civil egyesület tanulmánya
2006 novemberében, a fúrópajzsok
megindulása előtt jelent meg. Mi-
vel 2007-ben mind az alagút, mind
a megállók építése elkezdődött, je-
lentősen csökkent a valamikori át-
dolgozás esélye. 

De fontos bemutatni a vitatott
pontokat: hosszú idő telt el az 1996-
os megvalósíthatósági tanulmányt

9

”
A beruházás 
a hetvenes
évek 
közlekedési
struktúrájának
átörökítése 
a 21. századba

1998
Az első hitelmegál-
lapodás az Európai
Fejlesztési Bankkal.
Demszky Gábort har-
madszor is megvá-
lasztják, a metrót
már 2003-ra ígéri. Az
Orbán-kormány lu-
xusberuházásnak mi-
nősíti a 4-es metrót,
és lefújja a projektet.

2001
A főváros kormány
ellen indított peré-
ben a Legfelsőbb Bí-
róság úgy dönt,
hogy az állam telje-
sítése csak a költség-
vetés által jóváha-
gyott mértékig ter-
jed. Így az államnak
nem kell finanszí-
roznia az építkezést. 

2002
A parlamenti és az
önkormányzati vá-
lasztáson a Fidesz
történelmi vereséget
szenved Budapesten.
Demszky Gábort ne-
gyedszer is főpolgár-
mesternek választják
a fővárosiak. Demsz-
ky 2008-ra ígéri a né-
gyes metró átadását.

2003
Az Országgyűlés elfo-
gadja a metrótör-
vényt, majd Medgyes-
sy Péter és Demszky
Gábor aláírják a met-
rószerződést. Né-
hány hónap múlva
kormánydöntés szü-
letik a metró Bos-
nyák térig való meg-
hosszabbításáról.

2005
A Fővárosi Közgyűlés
is határozatot hoz a
négyes metró Bos-
nyák téri meghosz-
szabbításáról. A kor-
mány, a főváros és az
Európai Beruházási
Bank képviselői aláír-
ják a hitelmegál-
lapodást. Demszky
népszerűsége zuhan.

2006
A március 27-i alap-
kőletételen már (áfa
nélkül) 312 milliárd
forintra becsülik a
teljes metró megépí-
tésének költségeit.
Az önkormányzati
választáson Demszky
legyőzi Tarlós Istvánt
és újra főpolgármes-
ter.

2007
Április 3-án megin-
dul a fúrópajzs az Ete-
le térről a 106 hetesre
tervezett útjára. Eny-
nyi idő alatt épül meg
ugyanis a Kelenföldi
pályaudvar és a Keleti
pályaudvar közötti
7,2 kilométeres alag-
útja. Demszky Gábor
optimista.

fo
tó

: M
T

I

Demszky Gábor előad
kedvenc beruházásáról 
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KÖZ megelőző felmérések óta. A kilenc-
venes évek elejétől sokszorosára
nőtt az autóforgalom, miközben tö-
megek költöztek ki az agglomeráci-
óba. A kiköltözők rugalmas, napi
utaztatása máig megoldatlan Buda-
pesten. A VEKE összekötné a metró-
alagutat a vasúti sínekkel, hogy az
elővárosi vonatok keresztülhalad-
hassanak a város alatt, és a metró-
vonal Budaörs irányába történő
meghosszabbítása mellett is érvel-
tek, hogy az agglomerációban élők
közvetlenül a központba juthassa-
nak. A két javaslat megvalósulására
belátható időn belül nem kerül sor.
Balogh Árpád projektigazgató a Re-
akciónak hangsúlyozza: „Jó ötlet a
vasút és a metró összekapcsolása,
de erre kevés példa van a világban,
és a járművek is bonyolultak lenné-
nek.” Majd hozzáteszi: „Az érdiek-
nek lehet, hogy jó lenne ez a megol-
dás, de az összehangolás sokkal töb-
be kerülne, mint a kis kényelmet-
lenség. De – mint mondja – annyira
ne legyenek kényelmesek az uta-
sok, hogy a kis átszállást ne vállal-
ják.” Balogh Árpád szerint a metró-
nak nem ez a feladata, ugyanakkor,
mint fogalmaz: „Bárcsak ott tarta-
nánk, hogy a sok metróvonal és az
elővárosok közötti kapcsolatok léte-
sítésén gondolkodjunk.” A VEKE te-
hát megelőzte a tervezőket, mivel
ők már a metróépítés megkezdése
előtt is ezen gondolkodtak. Tanul-
mányukból kiderül, hogy Párizs-
ban, Münchenben, Berlinben és

Londonban is képesek voltak meg-
alkotni az alsó vezetékről működő
metró és a felső vezetékről működő
vasúti jármű hibridjét, amely az
agglomerációból a belvárosig szál-
lítja az utasokat.

MENNYIEN UTAZNÁNAK 
A NÉGYES METRÓN?
Vitáznak a metró várható forgalmá-
ról is: az 1996-os megvalósíthatósá-
gi tanulmány egy 1992-es utasfor-
galmi felmérés alapján becsülte
meg a 2020-ban várható forgalmat.
Láthatjuk, hogy a majdnem három
évtizedes különbség jelentős válto-
zásokat rejthet magában. A DBR ak-
kori tanulmánya szerint 474 ezren
használják majd 2020-ban a metró-
vonalat. Mások ezt erős túlzásnak
tartják: úgy vélik, ennek csak 55
százaléka, 240 ezer ember fog össze-
jönni, ami jelentősen rontja a beru-
házás megtérülését (és ezáltal az
EU-s támogatás odaítélésének esé-
lyeit). A két fél között bonyolult szá-
mításokon alapuló szakmai vita
bontakozott ki, amit nem tisztünk
eldönteni. Érdekes példa azonban,
hogy a DBR tanulmánya szerint az
Erzsébet hídi buszokat használó
összes utas a négyes metrón fog
utazni. Ez furcsa, hiszen az 5-ös, 8-
as és 78-as buszok nem a DBR útvo-
nalán járnak, hacsak nem épül egy
elágazás mondjuk a Naphegyre. Ba-
logh Árpád nem kívánta sem cáfol-
ni, sem megerősíteni a kritikus ci-
vilek számadatait. „Remélem, hogy

az élet a mi méréseinket igazolja, és
sokkal többen fogják használni a
közlekedési kapcsolatok kiépülése
után” – mondta az igazgató. A meg-
állók sűrűsége arra vezethető visz-
sza, hogy a hetvenes években „villa-
mospótló” metrót terveztek. Gulyás
László, a projekt előző igazgatója is
azt nyilatkozta korábban, hogy „a
négyes metró feladata a túlzsúfolt
belváros levegőhöz juttatása és a
felszíni buszok, villamosok kiváltá-
sa”. A főváros döntése alapján vi-
szont megmaradnak a kiskörúti és
Bartók Béla úti villamosok, ugyan-
akkor a hetes buszcsaládot sem le-
het teljesen megszüntetni. 

Balogh Árpád szerint „Dél-Buda
eddig fehér folt volt a közlekedés-
ben, és mivel harminc évig nem
volt jelentős fejlesztés, muszáj ha-
ladni: ha kész lesz az egyébként ve-
zető nélküli, automatikusan műkö-
dő metró, az európai mércével is
modernnek fog számítani” – állítja
lapunknak a projekt igazgatója, aki
abban bízik, hogy 2011-ben már
utazhatunk a négyes metrón. A
VEKE ugyanakkor továbbra is úgy
véli, a második metrószakaszt el
kell vetni, és meg kell vizsgálni a
tervek átalakíthatóságát. A meccs-
nek még közel sincs vége: a Hídépí-
tő kiszállása egyes megállók átter-
vezését, emiatt pedig a költségek és
a becsült utasszám megváltozását –
tehát a metró befejezését egyedül
garantáló uniós támogatás elúszá-
sát – jelentheti.

› Demszky Gábor tíz éve azt mondta, hogy 2003-ra elkészül a
metró, 2006-ban 2009-et ígért. Idén áprilisban 2010-et, október-
ben 2011-et. Miért higgyük el ezt az utolsó dátumot, ha az amúgy
állandóan tolódik?
– Csak idén neveztek ki metróbiztosnak, a korábbi
időszakról nem tudok nyilatkozni. Átnéztem a
szerződéseket és tavasszal azt állapítottam meg, hogy
2010. december 31-ig elkészülhet a 4-es metró.
Minden ilyen tervhez azonban tartozik tartalék idő.
Felmértük a kockázatokat, ezért módosult a határidő
2011-re. A legjobb tudásunk szerint ez a céldátum
tartható. Kockázat lehet, hogy a Duna alatti fúráshoz

nem kell-e újabb technológiát alkalmazni. Ha igen,
akkor pár hónapra leállhat az alagútfúrási munka.
Ezeket a lehetséges csúszásokat azonban beleszámítot-
tuk a határidőbe.

› Mi a helyzet a Hídépítővel? Megállapodtak?
– Nem állapodtunk meg. A Hídépítő Zrt. elfogadhatat-
lan ajánlatot adott. Két lehetőség van: vagy a Hídépítő
ad egy másik, megfelelő ajánlatot, vagy új kivitelezőt
kell választani. Egyelőre nem tudom megjósolni, hogy
mi lesz. Bármilyen megállapodás születik, mi három
feltételhez ragaszkodunk: nem csúszhat a határidő, a

10

Becker László fővárosi metróbiztos nem foglalkozik pletykákkal

„NEM CSÚSZHAT A HATÁRIDŐ”

”
Nem állapod-
tunk meg. 
A Hídépítő
Zrt. elfogad-
hatatlan
ajánlatot
adott
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pajzs 2008-as áthaladását biztosítani kell, nem lehet
növelni a költséget és a Fővám tér készüljön el. 

› A Vinci-csoport – amelynek az érdekeltségébe tartozó Hídépítő
kivitelezi a Fővám teret – és az alagút fúrását végző Bamco ugyanab-
ba a tulajdonosi körbe tartozik, ezért elképzelhető: azért csúszik a
fúrás, hogy időt és pénzt nyerjen a Fővám téri kivitelezés. Ráadásul a
Fővám téri metróállomás csúszása esetén a kivitelező által fizetendő
napi kötbér jóval alacsonyabb, mint amennyit a fúrást kivitelező cég
felé kell kifizetni, ha az állomásépítők hibájából állnak a fúrópajzsok.
Igaz ez?
– Pletykákat nem kommentálok. Szakmai alapon nyi-
latkozom.

› De az igaz, hogy közös a tulajdonos?
– Ez nem pletyka, hanem ismert adat: a Hídépítő fran-
cia tulajdonosa és a Bamco közös konzorciumban van.

› Elképzelhető, hogy összejátszanak?
– Nem kommentálom, ez nem szakmai kérdés.

› Az ellenzék azt mondja, hogy többek között a rossz szerződések
miatt csúszik a metró építése.
– A szerződések struktúrája rendkívül összetett, a
kivitelezőknek minden állomáson  külön szerződése
van. Előre nehéz látni, hogy a napi gyakorlatban az
alagútfúrással történő összehangolás hogyan működik
majd. A Tétényi úti megállónál sikerült megállapodni.
Tehát van jó példa . – SKRABSKI FRUZSINA

Van egy főpolgármesterünk, akit tizenhét éve vá-
lasztanak meg újra és újra egy metróvonal építésé-
nek ígéretével, amelynek átadása minden évben
egyre távolabbra kerül. A Reakció körbenézett,
hány kilométer metró épült ezalatt a környező
nagyvárosokban, amelyek közül többekben rosz-
szabbul éltek tizenhét éve.

Bécs
Tudjuk, tudjuk, Bécs már a
Nyugat része, azaz onnan nézve
inkább a Nyugat kapuja, ahol
nem volt kommunizmus, ezért
persze, hogy fejlettebbek – hall-
juk az ellenérveket. Nos, a met-

róépítésnek nincs köze az alkotmányos berendezke-
déshez. Viszont a bécsieknek nem volt Demszky
Gáboruk sem, s talán ezért 1990 óta 33 kilométer-
nyi metrót építettek 49 megállóval. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy ebből hosszabb szakaszok talál-
hatóak a föld felett, már meglévő villamosvonalak
helyén. Ma összesen 65 kilométernyi metróvonalon
utazhatnak a bécsiek.

Bukarest
A Kelet Párizsára azonban – leg-
alábbis régebben – nem lehetett
ráfogni, hogy bármiben is szé-
kesfővárosunk előtt járna. Nos,
Ceausescu egyáltalán nem lan-
gyos diktatúrájában, a nyolcva-

nas években épült meg a mai bukaresti metró nagy
része. 1990 óta azért még 6,6 kilométernyi metrót
adtak át, hat állomással. Ez is több, mint Budapest
eredménye. Összesen 62 kilométernyi metróvonal
áll az utasok rendelkezésére.

Varsó
A lengyel metropolisz nem állt
valami jól a földalatti vasút építé-
se terén. Az előző rendszerben
egy megállónyi metró sem ké-
szült. A varsóiak a rendszerválto-
zás után húztak bele: amíg mi a
négyes metróról álmodtunk, ad-

dig ők néhány év alatt megépítették első földalatti vo-
nalukat, amely 18,2 kilométer hosszan húzódik 17
állomást érintve. Már készül a második vonal.

Prága
Bohémia fővárosában az első-
rangú villamosközlekedés mel-
lett három metróvonal szolgálja
a prágaiakat. Az építkezés a
rendszerváltozás után is erőtel-
jesen folytatódott: 17 év alatt 22

kilométernyi metróvonal épült 18 megállóval. Ma
54 kilométer hosszúságú metróhálózatot használ a
cseh főváros népe.

Kérdéseinket szerettük volna feltenni Hagyó Miklós fő-
polgármester-helyettesnek is, akinek sajtósával időpon-
tot is egyeztettünk, sőt, még a kérdéseinket is elküldtük
előre. A BKV-t is felügyelő – és a bulvársajtóban előszere-
tettel szereplő – szocialista politikus azonban hirtelen tá-
madt elfoglaltságaira hivatkozva lemondta a találkozót.
Így csak találgatni tudunk a valós indokokat illetően. A
hallgatásban nyilvánvalóan szerepet játszhat a Hídépítő-
vel kapcsolatos legújabb botránysorozat, de nem zárható
ki, hogy a fővárosi tömegközlekedés stratégiainak tűnő
visszafejlesztését érintő témákat akarta a politikus elke-
rülni, holott ezek nem is szerepeltek a kérdéseink között.
Persze egyszer szívesen szembesítenénk Hagyó Miklóst a
BKV tervezett brutális járatritkításaival és vonalmeg-
szüntetéseivel, a bérletvásárlókat szigorúan és alaposan
megbüntető intézkedéseivel, köztük az inflációt közel
háromszorosan meghaladó idei bérletáremeléssel, a há-
romhavi bérlet megszüntetésével,  a BKV többszázmilliós
kommunikációs kiadásaival, és a közpénzből működő
vállalat többi botrányos ügyével. (A szerk.)

Akik nem beszélnek róla 
– Ebben is megelőztek

MEGCSINÁLTÁK
Kényelmetlen valóság

NINCS VÁLASZ
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Karácsony előtt jelent meg Gyurgyák János történész, az Osiris Kiadó vezetőjé-
nek a magyar nemzeteszme és nacionalizmus történetével foglalkozó Ezzé lett
magyar hazátok című monográfiája. Lapunknak adott interjújában a kutató be-
szélt arról, hogy létezik-e még egyáltalán nemzet, s hogy az állam lassú szétrot-
hadásán egy új Magyarország meghirdetése sem segít. 

KÖZ MAGYARHAZA

A MÚLTAT 
NEM LEHET
LEVÁLTANI
interjú: ABLONCZY BÁLINT, NÉVAI GÁBOR
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› Könyvének bevezetőjében erős állítást fo-
galmaz meg. Felteszi a kérdést, hogy létezik-
e még egyáltalán magyar nemzet. Ezek után
nehéz nem úgy olvasni könyvét, mint egy las-
sú széthullás krónikáját.   
– A lassú széthullás a megismert té-
nyek alapján számomra evidencia,
de a jövőre nézve nem mernék ilyen
egyértelműen fogalmazni. A törté-
nelemben éppen az a szép, hogy a
jövő nem eleve elrendelt, fordulhat
erre is, de arra is… Egy halvány
talánnal én is jeleztem, hogy nem
zárom le a kérdést. Azt azonban
fenntartom: nagyon komoly gon-
dok vannak a magyar nemzeti tu-
dattal és önértékeléssel. A szakiro-
dalomban nem találtam jobb meg-
határozást, mint Ernest Renan hí-
res mondatát arról, hogy a nemzet
„közös emlék a múltból és közös terv
a jövőre”. Márpedig ma a magyar
politikai és szellemi közéletben
nemcsak hogy a jövőre nézve nincs
közmegegyezés, de a múltnak sincs
olyan fontos eseménye (világháború
megítélése, Trianon, Horthy-kor-
szak, 1956, Kádár-rendszer), amely-
ről az egymással szembenálló politi-
kai táboroknak hasonló emlékük
lenne. Márpedig egy ilyen állapot,
párosulva a jelenlegi állóháborúval,
előbb-utóbb elvezethet a nemzeti
tudat teljes összezavarodásához.   

› Valóban ennyire megmerevedtek volna má-
ra az álláspontok, és két politikai tábor zárt
nézetrendszerei állnának egymással szem-
ben? A kötetet olvasva kiderül például, hogy
még a két világháború közötti, ma sokak ál-
tal egyneműnek gondolt magyar szélsőjobb-
oldalon is mennyire mást gondoltak a nem-
zetről mondjuk a nyilasok és a fajvédők. 
– Pontosan. Vagy ott van a népiek pél-
dája: Csurka István például sokkal in-
kább a népi mozgalom jobbszárnyá-

nak, és részben a fajvédőknek, de sem-
mi esetre sem a fajelméletnek vagy a
nyilas hungaristáknak az utódja, bár-
mit is mondanak erről a jórészt tanu-
latlan sajtómunkások. A blokkok me-
revségéhez: ha sokfajta módon gon-
dolkodnak is jobb- és baloldaliak ma
Magyarországon a nemzetről, a lövész-
árok túlfelén tartózkodókkal alig van
párbeszéd, s ez aggasztó fejlemény. A
politikai, kulturális szembenállásnak
túlságosan mélyek a gyökerei. 

› A megfogalmazásban és a könyvből azt
érezni, mintha magyar fátum lenne az éles
kultúrharc. 
– A nemzeti múlt eltérő szemlélete
nem feltétlenül magyar sajátosság:
az 1789-es forradalom megítélése
száz éven keresztül mélyen megosz-
totta a francia társadalmat. De ők
ezen már túl vannak, a mai marok-
nyi royalista már nem képes meg-
kérdőjelezni a nemzeti konszenzust
a forradalom alapvető vonásairól. A
több szempontból sérült magyar
nemzettudattal viszont éppen az a
baj, hogy az 1900-as évek fordulóján
keletkezett törésvonal nem tűnt el,
hanem számos alakváltozáson ment
át és a mai napig létezik. A nemzet

múltjáról, jövőjéről szóló ideológiai
összecsapások sorában a polgári ra-
dikális-nemzeti liberálist követte a
népi-urbánus ellentét, ma a
fideszes-balliberális harcnak lehe-
tünk tanúi. Újabb és újabb konflik-
tusok keletkeztek anélkül, hogy az
azokat megelőző vitákat megnyug-
tatóan végig lehetett volna vinni.  

› Szövege hemzseg az áthallásoktól, pedig
nem aktualizál, szigorúan csak a forrásokkal
foglalkozik. Egy nemzet a pártok fogságá-
ban című összefoglalójában viszont lesújtó
látleletet ad a mai magyar közállapotokról.
– Úgy látom, hogy a rendszerváltás
után kialakult politikai elit képtelen
a korrekcióra. Már nemcsak a kívül-
állók, hanem a rendszeren belül lé-
vők is érzik, hogy zsákutcába futot-
tunk, s  hogy ideje lenne változtat-
ni. A szembenállás azonban olyan
erős, hogy minden más logikát fe-
lülír, s tovább folytatódnak a rossz
folyamatok. A magyar állam lassú
szétrothadása miatt azonban ez a
rendszer sokáig már nem lesz fenn-
tartható. Könyvkiadó vezetője va-
gyok, hadd hozzak egy példát a vál-
lalkozói világból. El kellene dönteni
például, hogy az állam vagy 15–20
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A VÉGZETES ILLÚZIÓKRÓL
„Kossuth azt várta, hogy a hazai nemzetiségek »jó magyarokká«
válnak, s ez nem jelentette feltétlenül azt, hogy a magánéletükben
ne használhatták volna az anyanyelvüket. Mindez persze nem volt
több álomnál, végzetes következményekkel járó illúziónál és önámí-
tásnál. (…) Régiónkban – kiélezett helyzetekben – a nemzeti eszmék
szinte kivétel nélkül mindig felülírták a szabadságeszméket.”

TISZA, KÁROLYI, JÁSZI, 1918
„(...) Bár az őt (Tiszát) ért támadások minden józan mértéket nél-
külöztek, ennek ellenére radikális ellenfeleivel szemben sohasem for-
dult az erőszak vagy a megtorlás eszközeihez, a zsidó kártyát sem
volt hajlandó kijátszani, jóllehet ezzel az 1910-es évek Magyaror-
szágán már egyértelműen politikai népszerűségre tehetett volna
szert.”

„Jásziék tehát félreértették az ország helyzetét, pontosabban nem
ismerték eléggé tragikus helyzetének és elmaradottságának valódi
okait.”

„Sigmund Freud 1918-ban a következőket írta: Nem tudok mit kez-
deni e tanulatlan nép vadságával és éretlenségével. Sosem voltam
az ancien régime feltétlen híve, de kétséges számomra, hogy a poli-
tikai bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a sok gróf közül a legoko-
sabbikat (Tisza Istvánt) meggyilkolják, a legbutábbikat (Károlyi
Mihályt) pedig megteszik miniszterelnöknek.”

A MEGOSZTOTTSÁGRÓL
„(...) A ki kit győz le szelleme, végül pedig a századforduló magyar poli-
tikai elitjének vaksága és ostobasága, valamint nemzetállami, sőt bi-
rodalmi lázálma végső soron lehetetlenné tették az együttélést, a Kár-
pát-medencei közös haza évszázados gyakorlatának a folytatását.”   

„A problémát az elmúlt évszázad magyar történelmében, valamint a
rendszerváltozás utáni években nem ez a sokszínűség, hanem a minimális
egyetértés és konszenzus hiánya, valamint az egymással – szintén termé-
szetes módon – vetélkedő politikai-értelmiségi csoportok kizárólagosságra
törekvése, a velük egyet nem értők intellektuális és erkölcsi megsemmisíté-
sére és a nemzetből való kirekesztésére tett kísérletei okozzák...”

„(...) Egyfelől a nyilas, másfelől a kommunista politikai programok
közötti hasonlóság lélegzetelállító.” 

Gyurgyák János pályája
1976–1981 ELTE történelem–néprajz–antropológia
1982–85 ELTE szociológia
1986–87 Oxford Nuffield College politikaelmélet
1985–1991 Századvég folyóirat főszerkesztő
1994-ig a Századvég Kiadó vezetője
1994-től az Osiris főszerkesztője
Szerzők és szerkesztők kézikönyve (1996)
A zsidókérdés Magyarországon (2001)
Történetelmélet 1–2. köt (2006)
Ezzé lett magyar hazátok (2007) 

KULCSMONDATOK 
A KÖNYVBŐL
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százalékos adóval terheli a vállalko-
zókat és a lakosságot (akkor viszont a
legszegényebbeken kívül mindenki-
nek minden közszolgáltatásért fizet-
nie kell), vagy a most jellemző 30–40
százalékos elvonást tartjuk fenn, de
akkor az oktatás, az egészségügy
nem lehet fizetős. Az azonban képte-
len állapot, hogy az európai mérték-
kel mérve is magas elvonások mellett
semmire sem jut pénz. A rendszerből
fakadó korrupció ma már a magyar
állam alapjait fenyegeti…  

› A magyar politikai elit önfeladásnak tarta-
ná, ha akár egy lényeges ügyben is kompro-
misszumot kellene kötnie a másik oldallal.
– A politika mára mindent maga alá
gyűrt, lassan már ott tartunk, mint
az ötvenes években, hogy az őstörté-
netet is a politika szerint kell értel-
meznünk. A minimális közös nemze-
ti célok hiánya a mai Magyarország
egyik leglényegesebb tehertétele. 

› Hány Magyarország van? Vannak, akik azt
mondják: egy. Mások szerint kettő. Megint
mások azt gondolják: nem egy, és nem kettő,
hanem rengeteg. Sőt: egyesek szerint új Ma-
gyarország kell. Mi az igazság?
– A tévéreklám szerint „az új Ma-
gyarország már benned van”. A nyil-
ván nem olcsó agytrösztnek erre a
lapos és ostoba közhelyre futotta.
De ha már benned van ez az új Ma-
gyarország, akkor miként lehet új?
Az új Magyarország koncepció
egyébként is egy üres, terméketlen,
ugyanakkor életveszélyes és sehová
sem vezető jelszó volt, és az is ma-
radt… Mindenki nagyot téved, aki
azt gondolja, hogy a múltat el lehet
törölni, és egy teljesen új Magyaror-
szágot lehet kreálni. Az ötlet a szá-
zadforduló óta napirenden van, de
soha senkinek sem sikerült, se a
polgári radikálisoknak, se a fajvé-
dőknek, csak az ellentétek fokozásá-
ra volt alkalmas ez a jelszó. Egy Ma-
gyarország létezik, de ebben az egy-
ben többféle nézet van arról, hogy
milyen vagy milyen legyen ez a Ma-
gyarország. Viszont az ellenzék alig
titkolt koncepciója is téves, misze-
rint, ha nyerünk, akkor „mi majd
egy másik Magyarországot építünk
– lehetőleg nélkülük”.

› Adyt idézte könyvében, aki szerint „Ha ösz-
szeszakad Ég és Föld, Mégis más lesz Ma-
gyarország”. De az ország és a nemzetiségek
például 1918-ban mégsem úgy viselkedtek,
ahogy azt a társadalom elméleti mérnökei a
tervezőasztalon elképzelték. Lehet egy or-
szág kísérleti eszköz teóriákra?
– Az ilyen mérnökösködő ambíciók a
magyar történelem szervetlenségé-
vel, az állandó újrakezdésekkel és ku-
darcokkal függnek össze. Ugyanakkor
még egy értékkonzervatív gondolkodó
számára sem kétséges, hogy alapvető
struktúrákon változtatni kellene,

ugyanis azok menthetetlenül rosz-
szak. Tehát ez egy paradox helyzet,
feloldhatatlan ellentmondás. Angliá-
ban könnyű konzervatívnak lenni,
nálunk azonban roppant nehéz.

› Nehéz elvonatkoztatni a mai pártpolitiká-
tól, amikor könyvében azt olvassuk, hogy
„hipermodern jelszavakból táplálkozó fél-
műveltség terrorizmusa”, vagy azt, hogy „os-
toba, maradi magyar ókonzervativizmus”,
illetve amikor azt idézi egyetértőleg, hogy „a
magyarság túlontúl be van állítva a közpon-
tosított magyar állameszme irányába.” Tör-
ténelmünk és jelenünk mókuskerék lenne?
– A nyolcvanas évek közepén komo-
lyan bíztam abban, hogy sikerül
meghaladni a kiegyezés után kiala-

kult – s Bibó által pontosan megfo-
galmazott – „hamis realisták és túl-
feszült lényeglátók” mentén kiala-
kult kétosztatúságot. De sajnos még
mindig itt tartunk. Pedig nyilván-
való a megoldási képlet: lényeglátó
realistákra lenne szükség. Ám ha
ma ilyen politikusokra és gondolko-
dókra kellene mutatnom a magyar
politikában és a szellemi életben,
nos, akkor komoly bajban lennék. 

› A magyar múlttal való szembenézés fontos
eleme a magyar zsidóság jogfosztása és tra-
gédiája a negyvenes években. Könyvében er-
ről is határozott szavakkal ír.
– Ebben az időszakban a különböző
magyar társadalmi rétegek, de külö-
nösen a vezető politikai osztály –
tisztelet a kevés számú kivételnek –
antiszemitizmusa nemhogy meg-
kérdőjelezhető, de igen-igen mély
és erős volt. Aki ebben kételkedik,
annak két olvasmányt javaslok: az
egyik a magyar politikai elit és a kö-
zéposztály által olvasott bármelyik
újság a negyvenes években, a másik
pedig az országgyűlési napló 1920-
as évfolyama. Ezekből elég sok min-
dent meg lehet érteni. A kritika
vagy az önkritika nagyon is szüksé-
ges ebben a kérdésben.

› Négy évvel ezelőtt, A zsidókérdés Magyar-
országon című kötetének megjelenése után
lapunknak adott interjújában úgy fogalma-
zott, hogy stílus, műveltség és színvonal nél-
kül nem lesz életképes magyar konzervati-
vizmus. Most milyen a helyzet akár szellemi,
akár politikai téren?
–Azt szeretném, ha erre a kérdésre
azt válaszolhatnám, hogy reflektál-
tabb és érzékenyebb lett. De a vála-
szom az, hogy – és ez nemcsak a
konzervativizmusra igaz – a zűrza-
var tovább folytatódott.

› Egyetért azzal az állítással, hogy a magyar
politikai elitet fogságban tartó kádárizmus
az egyik legnagyobb baj Magyarországon?
– Ez egy erős, finomítandó állítás,
de nagyjából egyetértek. 1998 után,
egy új nemzedék belépésekor is el-
maradtak az igazi reformok. A mai
problémákkal szembesülve látni
csak igazán, hogy mennyi minden
maradt el Magyarországon. 

› És ahhoz mit szól, hogy a Bibó Kollégium
nemzedéke legalább megpróbálta, és egy
időre sikeresen ki is emelkedett a kádárizmus
mocsarából, csak éppen visszazuhant oda?
– Ez egy jóindulatú megközelítés, de
ettől meg nem változik meg a lényeg.
Nevezetesen, hogy mi majd megha-
ladjuk a nemzeti múlt és a nemzeti
tudat kérdésében a népi–urbánus
szembenállást, de ez – mára világosan
látszik – nekünk sem sikerült. Nemze-
dékem kudarcot vallott.  Semmi nem
lett az 1988–1989-ben megfogalma-
zott újszerű megközelítésekből.

Ezzé lett
„A XX. század nyolcvanas évei-
ben sokan reménykedtek  –  re-
ménykedtünk – hogy (…) egy új
reformnemzedék születik, s az
előttünk tornyosuló problémák
megoldását célzó szellemi pezs-
gés indul meg a diktatórikus szo-
cializmus által itt hagyott nyo-
mokon. Ebből a reformnemze-
dékből és szellemi reneszánszból
azonban nem lett semmi: egy-
másra acsarkodó politikai-intel-
lektuális csoportok, magukat ál-
lamférfiaknak képzelő kisszerű
politikai percemberkék, kor-
rupt, dologtalan hivatalnokok,
csekély intellektuális teljesít-
ményt nyújtó értelmiségiek, hi-
ányzó nagy művek. De minde-
nekelőtt politikai és érzelmi
szempontból kettészakadt,
múltját és értékeit nagyrészt el-
vesztett nemzet, darabjaira hul-
lott s végletekig atomizált társa-
dalom, két nagy tehetségű, kör-
nyezetéből magasan kiemelke-
dő, de a nemzet szempontjából
meddő, öncélú és önpusztító
küzdelmet folytató politikus. Ez-
zé lett magyar hazátok...” (Rész-
let az Egy nemzet a pártok csap-
dájában című epilógusból.)
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valóság: puccs, hatalom- és Szeku-átmentés,
Iliescu, bizantin trükkök százai, bányászjárás, koncep-
ciós perekkel elmeszelt székelyek. Az illúziók elég ha-
mar, már a vásárhelyi pogromban, a dorongokkal fél-
holtra vert Sütő András egyik szeme világával elillan-
tak. De azért jutott előtte egy-két hónap remény. 1989
karácsonyán tényleg megmozdult egész Magyarország.
Azokban a napokban a Fidesz központi irodája egy bel-
városi, Molnár utcai – nem túl nagy – lakásban volt,
ahol a hallban aktivisták rendezgették az emberek által
behozott ruhákat és élelmiszercsomagokat, míg a má-
sik szobában Petri Lukács Ádám (nem olyan régen Nép-
szava) kopácsolta írógépén a Magyar Narancsba szánt
publicisztikáját, a harmadikban pedig Deutsch Tamás
(ma Fidesz) nézte a tévében a Ceausescu házaspár ki-
végzését. Eközben a jó öreg Aczél Endre, Doromboló Ci-
cus rovatunk legendás és visszatérő díjazottja még nem
az akkortájt induló Napkeltéből osztotta az örök igazsá-
got, hanem a Híradó főszerkesztőjeként, éjjel-nappal
élőben közvetítette a romániai történéseket a Szabad-
ság téri stúdióból, néha kicsit rátöltve. De hát izgalom
volt bőven. Ott debütált például Keleti György, akkor
még a Honvédelmi Minisztérium szóvivőjeként. És ak-
kor létezett honvédség, azaz pár napig még Magyar
Néphadsereg. Tudta ezt a leghangosabb rendszerváltó
párt, az SZDSZ is, amely elemében volt: önmagához hí-
ven szervezett, izgett-mozgott, kiállt és felállt, prokla-
mált és felszólított. 1989. december 23-án, 13 órakor
például a következő izgatott felhívást intézte Németh
Miklós miniszterelnökhöz, későbbi sokszoros majd-
nem miniszterelnök-jelölthöz:

„A Romániában kialakult súlyos helyzet minden
demokratikus országnak, közöttük Magyarországnak
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LELET

SZDSZ:
ENSZ-CSAPATOKAT
ROMÁNIÁBA!
írta: ÁCS FERENC

1989 karácsonya és 1990 januárja is 
a romániai (nem)forradalomról szólt.
Ez a „nem” szócska csak a kiábrándító
kilencvenes években keveredett elő,
amikorra nagyjából kiderült, hogy 
túl szép lett volna együtt Tőkés László
hősiessége és a szabadságvágyó
románok, magyarok boldog 
egymásra találása.

A

az azonnali katonai segítség nyújtását tenné szüksé-
gessé. A diktatúra erői ellen harcoló román tömegek
és a román hadsereg azonnali katonai jellegű segít-
ségre szorulnak.(…) Felszólítjuk Önt, hogy haladékta-
lanul kezdeményezze a Biztonsági Tanács sürgős ösz-
szehívását és ENSZ-irányítás alatt álló … erők (a ki-
pontozott részen álló szót fehér tussal kihúzták) beve-
tésével nemzetközi katonai beavatkozás azonnali kez-
deményezését.” Mielőtt azonban irredentizmussal vá-
dolnánk az 1989-es SZDSZ-t, érdemes rögzíteni, hogy
azt is belevették: „Akár részt vesz Magyarország az ak-
cióban, akár nem, hazánknak ismét hivatalosan dek-
larálnia kell, hogy tiszteletben tartja Románia terüle-
ti integritását.” Ha más nem is valósult meg a kíván-
takból, azóta legalább ez úgy kilencvenhétszer. A sza-
bad demokraták ügyvivői nevében Haraszti Miklós,
Kis János és Demszky Gábor által jegyzett közlemény
(melyet utóbbi alá is írt) tartalmazza, hogy Magyaror-
szágnak muníciót kell küldenie a román hadsereg szá-
mára. Tizennyolc év távlatából úgy tűnik, csak akkor
érkezett meg az SZDSZ-es muníció Bukarestbe, ha Bu-
dapesten éppen jobbközép kormányok voltak hatal-
mon. Ám ez ma már szinte mindegy, hiszen Románia
lassacskán túllép rajtunk, az egykori, nevetségesnek
bizonyult illúzióinkkal együtt.
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is Szerbia részének tekintik magukat. Háború persze nem
lesz, bár Belgrádban a radikálisok hangosan beszélnek ró-
la. Jelentős haderő összpontosult ugyan Koszovó közelé-
ben, de inkább a Presevo-völgyi (a határ szerbiai oldalán
fekvő régiót többségében albánok lakják) esetleges elsza-
kadási mozgalom elbátortalanítása a cél. A szerb katonai
vezetők tudják, a NATO ellen esélyük sem lenne. Valószí-
nűleg nem lesz szabadcsapat-invázió sem, a „legendás”
parancsnokok közül Arkant megölték, Seselj vajda pedig
egy hágai cellában üldögél. 

Biztos lesznek viszont erőszakos tüntetések, sőt, a fegy-
veres összeütközések sem elképzelhetetlenek. Az albánok
és szerbek közt megosztott Mitrovicában az Austerlitz híd
sok véres csatát látott már. A következő pár hónapban na-
gyon is lehetségesek itt az összecsapások – például megje-
lenik néhány százezer albán tüntető azzal a szándékkal,
hogy átkeljen a szerb zónába. Az albánokat könnyű provo-
kálni, a pristinai erőmű például Észak-Koszovóból kapja a
vízellátását. Kérdéses, hogy miként reagálnának, ha a
szerbek elzárnák a csapot vagy valami „véletlen” baleset
történne. Északon nagy erővel vannak jelen Szerbia titkos-
szolgálatai, rendőri szervei, akik hosszú konfliktusra ké-
szülnek. A szerb uralom alatt párhuzamos albán struktú-
rák léteztek Koszovóban. Az utóbbi években megfordult a
helyzet, albán uralom alatt van külön szerb oktatás, nyug-
díjfolyósítás szerbiai állami pénzekből. Ez fog állandósul-
ni, északon kialakul egy szerb államocska, permanens
sebként a független Koszovón. Az enklávék sorsa már két-
esélyesebb. Az ottani népesség egy része, okkal féltve biz-
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ecember 19-én, miután Oroszország ellenállása miatt az
ENSZ Biztonsági Tanácsában sem született megegyezés a
tartomány státuszáról, elérkezett az utolsó menet, mely-
nek során Koszovó – elsősorban az Egyesült Államok tá-
mogatásával – egyoldalúan kiáltja ki majd a függetlensé-
gét. A Balkán problémái azonban nem Koszovóban kez-
dődtek, és nem is ott fognak véget érni. A folyamatban lé-
vő végjáték egy új meccs előjátéka, amelynek során már
valódi nagyhatalmi szembenállás bonyolíthatja a térség
amúgy sem könnyű helyzetét. Ez senkinek nem jó hír,
Magyarország számára pedig különösen nem az. Lássuk a
legvalószínűbb forgatókönyveket!

VÉGJÁTÉK KOSZOVÓBAN
Koszovó olyan, mint a magyar narancs: kicsi, savanyú, de
végre legalább albán. Vagy az lesz heteken, legfeljebb két-
három hónapon belül. Igaz, korlátozott szuverenitással,
az EU, az USA és a NATO protektori szerepével, de mégis.
Az albánokra nagy nyomás nehezedik, hogy várják meg a
január végi, február elejei szerb elnökválasztást, a nyuga-
ti logika szerint ugyanis a szélsőséges erőket így kevésbé
segíti majd a kampányban a tartomány elvesztése miatti
felháborodás. A végkifejlet azonban nem kérdéses, a füg-
getlenség hosszabb halogatása esetén kitörne a káosz és
az erőszak a tartományban. Az elszakadás azonban nem
old fel számos, a rendezésben kódolt problémát. A legve-
szélyesebb ezek közül a szerb többségű Észak-Koszovó kér-
dése. Az már most is világos, hogy a szerbek északon nem
fognak önként csatlakozni az albán államhoz és továbbra

ÉLET

KÖZ

D

Végjáték és előjáték a Balkánon

ROBBANÉKONY JÖVŐ
írta: DEMKÓ ATTILA

Jugoszlávia szétesése Koszovóban indult, és Koszovóban fog véget érni – jósolták az okosak
már nagyon régen. A sokszereplős Balkán-meccs azonban tovább folytatódik.

Szerb ortodox
kolostor – 
szögesdrótok
mögött 
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tonságát, Észak-Koszovó vagy Szerbia
területére költözik, de mások maradni
fognak. Ilyenek a szerzetesek a közép-
kori szerb kolostorokban, és néhány
nagyobb enklávé – mint például a szép
nevű Strpce – kitartóbb lakossága. Szö-
gesdrótok mögött, állandóan a NATO
katonái által őrizve. Jelenlétük eddig
is konfliktusforrás volt, és a jövőben is
az lesz, mert ugyanúgy nem kívánják
elfogadni az albán Koszovót, mint az
albánok Szerbiát.

ELŐJÁTÉK SZERBIÁBAN
Az igazi kérdés a Balkánon ma már
nem Koszovó, hanem az alig hét és fél-
milliós kisállammá töpörödött Szerbia
– és ha a dolgok rosszra fordulnak,
Bosznia és Macedónia – sorsa. Nagyon
is lehetséges ugyanis, hogy a sértett
Belgrádban az irracionalitás kerekedik
felül, nem fogadja el a neki tálcán fel-
kínált európai integrációt, hanem
más orientációt választ. Oroszország
megerősödésével ugyanis – 1990 óta
először – már van választás. Ez ugyan
aligha versenyképes az EU kínálta le-
hetőségekkel, de a túlélést az orosz
pénzek és befektetések is biztosíthat-
ják. Az már biztos, hogy Szerbia belát-
ható időn belül nem lesz a NATO tag-
ja, Vojiszlav Kostunica miniszterel-
nök megtorpedózta a szervezet felé va-
ló további közeledést. Tény, hogy a
szerb népesség Milosevics és a brutális
szerb albánpolitika helyett a NATO-t
vádolja Koszovó elveszítéséért. Moszk-
va viszont népszerűbb, mint valaha.
Jellemző, ahogy Tomiszlav Nikolics, a
Szerb Radikális Párt elnökjelöltje, aki-
nek januárban jó esélye van a mérsé-
kelt Borisz Tadics leváltására, szerbiai
orosz támaszpontok létrehozásáról be-
szél. Az egyre valószínűbb orosz orien-
táció persze hosszabb távon zsákutca,
Szerbia végleges leszakadásához ve-
zethet, de az önsajnálatba merült vá-
lasztókat most nem ez fogja motivál-
ni. 2003-ban és 2007-ben is a radikáli-
sok nyerték a választásokat, további
erősödésükkel az Európa-párti erők és
a kisebbségek súlyos következmények-
kel szembesülhetnek. 

Még az is elképzelhető, hogy
Kostunica kormányt alakít a Szerb Ra-
dikális Párttal és a Szerb Szocialista
Párttal. A radikálisok bevonásával
Belgrád a jelenleginél is irracionáli-
sabbá válhat Észak-Koszovó kérdésé-
ben. Ami Magyarországnak még fon-
tosabb, eldurvulhat a helyzet a Vajda-
ságban. Eleve baj lesz a friss koszovói
menekültekkel, akik aligha marad-
nak a szegény Dél-Szerbiában. Időzí-
tett bomba az EU tagállamai és Szer-
bia közötti visszafogadási megállapo-
dások 2008-as életbe lépése után visz-
szatoloncolt több tízezer roma ügye is.
Az üres ingatlanok összeírása rossz
ómen, mivel eddig mindig a Vajdaság
volt a menekülthullámok fő célpont-
ja. Ha pedig baj van, Magyarország

könnyen magára maradhat. A nem-
zetközi közösség hajlamos lesöpörni a
magyar aggodalmakat. Ez nem ma-
gyarellenességből fakad, hanem ab-
ból, hogy a nagypályán focizók nem
akarják egy ilyen „kisebb jelentőségű”
problémával tovább provokálni Szer-
biát. Az is látható, hogy az EU-n belül
van egy szerbbarát lobbi: Románia és
Szlovákia automatikusan Magyaror-
szág ellen dolgozik, a kisantant-refle-
xek nagyon is élnek. Déli végeinknél
tehát egyszerre alakulhat ki a formá-
lódó új hidegháború frontvonala, és
egy olyan, a vajdasági magyar közös-
séget érintő válság, amelyben kevés
diplomáciai segítségre számíthatunk. 

FELLEGEK BOSZNIA FELETT
Bosznia önmagában is instabil kép-
ződmény, a Koszovó függetlensége
keltette hullámok így csak tetézik a ba-
jokat. Az ország szerb fele, a Republika
Srpska ugyanúgy elítéli majd az albán
függetlenségi deklarációt, mint maga
Belgrád. Ugyanakkor sok boszniai
szerb számára a koszovói függetlenség
kikiáltása precedenst teremt a szerb
területek elszakadására. A kérdés szá-
mukra evidens: ha Koszovónak lehet,
a Republika Srpskának miért nem? A
legnagyobb ellenzéki párt, a szélsősé-
gesen nacionalista SDS (a háborús bű-
nökkel vádolt Radovan Karadzsics
pártja) alighanem kampányba kezd a
függetlenségért, míg a szociáldemok-
rata, de azért nemzeti húrokon is ját-
szó miniszterelnök, Milorad Dodik ar-
ra használhatja ki az alkalmat, hogy
megerősítse a szerb autonóm intézmé-
nyeket. Ezzel viszont frontálisan ütkö-
zik a legbefolyásosabb bosnyák politi-
kus, Haris Szilajdzsics stratégiai céljá-
val, aki a muzulmán hegemónia meg-
teremtésével egy iszlám köztársaságot
akar létrehozni. Boszniában az egyik
oldal számára az EU-integrációnál fon-
tosabb az iszlám köztársaság létreho-
zása, a másik viszont Szerbia és Orosz-
ország felé orientálódik, a harmadik, a
horvát ugyan Európa-párti, de a legki-
sebb és legjelentéktelenebb. Az orszá-
got nem tartja össze más, mint a nem-
zetközi közösség akarata és az Európai
Unió pénze. Kérdés, ez hosszabb távon
elég lesz-e? 

M&M KÍNBAN 
Koszovó függetlensége nem csak
Szerbiában és Boszniában, hanem a
két ex-jugoszláv kisállamban, Mon-
tenegróban és Macedóniában is sú-
lyos problémákat okozhat. A diplo-
máciai elismerés kérdésében Szerbia
haragja és saját albánjaik elvárásai
között kell lavírozniuk. Ez a rövid tá-
vú probléma. Hosszabb távon pedig
szembe kell nézniük azzal, hogy a
független Koszovó csak közbülső cél-
ja volt az albán nemzetépítésnek, a
maximális program Nagy-Albánia.
Ez voltaképpen érthető, mert az al-

bán etnikumot, amely nagyrészt
határ menti tömbökben él, ugyan-
úgy akarata ellenére kényszerítették
ebbe a két államba, mint Szerbiába.
Montenegróban a szerbek a lakosság
32, az albánok pedig öt százalékát te-
szik ki (a többiek montenegróinak
vallják magukat). Az albán közös-
ség, mely eddig a kormány támoga-
tója volt, kissé csalódott a kisebbségi
jogok szélesítésére vonatkozó, be
nem tartott ígéretek miatt. A szerb
lakosság viszont Koszovó kérdésében
Belgráddal szimpatizál. Bármilyen
döntést is hoz a kormányzat tehát az
elismeréssel kapcsolatban, az vala-
kinek nagyon nem fog tetszeni. Ma-

cedóniában a helyzet még kínosabb,
mivel az albánok a népesség 25 szá-
zalékát teszik ki (arányuk ráadásul
folyamatosan növekszik), s lojalitá-
suk a macedón állam felé minimá-
lis. Koszovó függetlensége után az
albán pártok felvethetik az ország
föderalizációjának kérdését, ami az
albánokat erősen nem szerető mace-
dón többség számára vörös posztó. A
szláv népesség számára már az is
sok, amit 2001-ben a fegyveres el-
lenállás beszüntetéséért cserébe az
albánok kisebbségi jogként kaptak.
Gruevski macedón miniszterelnök
számára nincs jó választás: a koszo-
vói függetlenség utáni növekvő al-
bán igények, a fontos szerb szom-
széd jóindulata, az euroatlanti csat-
lakozási törekvések adta követelmé-
nyek, illetve az ellenséges Görögor-
szág között kell egyensúlyoznia. 

SZÉP ÚJ BALKÁN?
Koszovó függetlensége után az új Bal-
kán jobb lesz, mint a régi volt – de
nem lesz békésebb. Jobb lesz, mert a
politikai határok nagy lépéssel köze-
ledtek az etnikai határokhoz. De nem
lesz békésebb, mert Macedónia meg-
osztottsága, Szerbia frusztrációja, a
szerb kisebbség Koszovóban, illetve a
boszniai nemzetek közös államba
kényszerítése rengeteg gyúanyagot
hagy egy olyan történelmi helyzet-
ben, amikor az erősödő Oroszország-
nak nem érdeke a NATO és EU vezette
stabilizáció sikere. Ha pedig az
orosz–szerb tengely megszilárdul, és
provokációkba kezd, Magyarország
megint a frontvonalra kerülhet – úgy,
hogy a másik oldalon háromszázezer
magyar túsz van.

17

A két közössé-
get elzáró
Austerlitz-híd
Mitrovicában
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edig ígéretesen indult. A venezuelai elnök nagy
hazárdjátékos, de eddig minden bejött neki. És
itt nemcsak arra gondolunk, hogy többször sike-
rült a Magyar Nemzet címlapjára kerülnie (lásd

keretes írásunkat), hanem arra, hogy első megválasztá-
sa óta minden választást megnyert. Egy évvel ezelőtt
például a szavazatok 63%-ával immár harmadszorra is
elnöknek választották. Sikerének titka egyszerű: meg-
szólította az addig a politikai elit által hanyagolt sze-
gény tömegeket, majd az olajbevételekből szociális
„missziókkal” kísérletezett. Hatalomra kerülését köve-
tően fokozatosan állami kezelésbe vette a telekommu-
nikációs cégeket, a villamos műveket és az olajkiterme-
lő társaságokat, amelynek következtében néhány nagy
cég (Exxon Mobil, Statoil, Repsol) már el is hagyta Ve-
nezuelát. A megmaradt vállalatokban nagyobb részese-
dést követelt az állami társaságnak és magasabb adókat
vetett ki rájuk. 2005 végén az ellenzék szerencsétlenke-
dése és eltaktikázott választási bojkottja miatt a parla-
mentbe csak chávezisták kerültek. Úgy tűnt, hogy sike-
rül a szociális retorika mellé a bolivári diktatúrát, a
„chávismo”-t kiépíteni, demokratikusnak látszó eszkö-
zökkel.

SZOCIÁLIS(TA) NÉPSZAVAZÁS
Ezúttal azonban úgy néz ki, hogy Chávez túllőtt a cé-
lon. Történt ugyanis, hogy az elnök december elejére
népszavazást kezdeményezett (történelmit, ugye). A
parlament által korábban már elfogadott javaslat ösz-
szesen 69 helyen módosította volna az alkotmányt. A
cél, ahogy azt egy rendes, diktatórikus hajlamokkal
megáldott politikustól joggal elvárhattuk, a mindenko-
ri elnök jogkörének jelentős bővítése volt. Ennek egyik
legfontosabb eleme természetesen a korlátlan újravá-
laszthatóság. A „21. századi szocialista forradalom”
alapkövének szánt alkotmánymódosítás értelmében az
elnök tetszőlegesen hozzáférhetett volna az ország
nemzetközi tartalékaihoz, korlátozhatta volna a nem-
zeti bank jogkörét, valamint a választott regionális ve-
zetőkkel párhuzamosan egy közvetlenül az elnöktől
függő igazgatási hierarchiát is ki akart építeni. Egy má-
sik, despota körökben szintén régóta kedvelt módosítás
bizonyos esetekben lehetővé tette volna az ún. „vész-
helyzet” kihirdetését, természetesen az alapjogok ezzel
együtt járó korlátozásával. Azt persze maga a
Presidente is érezte, hogy ez így nagy falat lesz, ezért
rutinos populistaként gyorsan hozzácsapott néhány
könnyedebb passzust is a listához, például a hatórás
munkaidő bevezetését.

Ugyanakkor Castro cimborája elszámította magát:
még saját táborában sem volt mindenki elégedett kor-
mánya tevékenységével. A szavazás előtti napokban
rendezett tüntetéseken diákok, ellenzékiek és önjelölt
elnökaspiránsok mellett még az elnök volt felesége is
megjelent – bár nála más motivációk is közrejátszhat-
tak. Az olajbevételekre alapozott osztogatós politika po-
zitív hatásai is elmaradtak. Az államosítás után az olaj-
kitermelés hatékonysága visszaesett, nőtt az infláció.
Ahogy az már ilyenkor lenni szokott, virágzik a korrup-
ció is. Persze hol nem? – kérdezhetnénk, de azért 159-
ből 130.-iknak lenni a Transparency International listá-
ján nem akármi, így aztán, ha minimális különbséggel
is (1,4%), de a forradalom érdeklődés hiányában elma-
radt.

A CARACAS–HAVANNA-TENGELY
Hogy megértsük, miért is érdekel minket mindez, he-
lyezzük el Hugo Chávezt a nagy geopolitikai sakktáb-
lán. A Fidel által legjobb tanítványának nevezett elnök
ellenségének az Egyesült Államokat választotta, amely
sportnak Latin-Amerikában egyébként is komoly – és
részben jogos – hagyományai vannak. A Washington-

Ámokfutás Venezuelában 

LESZAVAZOTT 
FORRADALOM

18

PKÖZ

írta: GYURÁCZ NÉMETH IVÁN

Marx és Lenin 21. századi örökösei
már nem feltétlenül fegyverekkel 
harcolnak, a forradalmak az egyedfej-
lődés során új és új formákat öltenek. 
A Venezuelában kilenc éve regnáló
Hugo Chávez például kipróbálta,
lehet-e népszavazással szocialista 
forradalmat csinálni. Kiderült: 
a referendum (r)evolúciós zsákutca.
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utálatra alapozott kapcsolatrendszerben Caracas leg-
főbb szövetségese Havanna lett, majd csatlakoztak az
utóbbi években egyes országokban regnáló baloldali po-
pulisták. Chávez nyersanyagbevételeit felhasználva kü-
lönböző segélyakciókkal igyekezett magához édesgetni
a  kevésbé sikeres latin-amerikai országokat. Nicaragu-
ában kedvezményes hiteleket nyújtott a farmereknek. A
szívéhez legközelebb álló Bolíviában 20 millió dollárt
adott új kórházak építésére. Brazíliában egy gyár újbóli
beindításával biztosította a korábban elbocsátott mun-
kások megélhetését. A különböző érdekkapcsolatokra
alapozva Chávez össztüzet nyitott a Bush által megál-
modott összamerikai szabadkereskedelmi övezetre és
árulónak titulálta az együttműködőket. Chávez saját
térségén túl is hamar barátokra lelt. Fehérorosz-
országnak például megígérte, hogy segít rendezni adós-
ságait. Közel kétéves missziós körútján természetesen
találkozott Ahmedinezsád iráni elnökkel is, akivel nem
haboztak kígyót-békát kiabálni a New York–Tel-Aviv-

tengelyre. Emellett az afrikai országokat is arra hergel-
te, hogy együtt küzdjenek az amerikai világuralom el-
len. Az ellenzéki erők „győzelme” tulajdonképpen ki-
rántotta a talajt Chávez lába alól. Ígéri ugyan, hogy to-
vább próbálkozik – hiszen nyilván csak az USA vezette
Sötét Oldal áskálódása próbálja őt megfékezni –, a mos-
tani vereség azonban az esetleges újabb akciók kudarcát
is előrevetíti. A Chávez által összetákolt szövetségi rend-
szer pedig meggyengült. Mostantól kevésbé lesz sikk a
„lúzer” barátjának lenni és még kevésbé tanácsos követ-
ni a példáját, mint ahogyan többek között a helyi kokac-
serje-termesztők érdekvédelmi szervezetének elnöke,
Evo Morales tervezte Bolíviában.

ÉRZÉKETLEN WASHINGTON 
Nem lehet szó nélkül elmenni az Egyesült Államok fele-
lőssége mellett sem. Az utóbbi évtizedekben – de 2001.
szeptember 11-e óta főleg – az USA látványosan elfordult
a térségtől, holott az elmaradott, korrupt, rosszul mű-
ködő államok mostanában előkelő helyen szerepelnek
az amerikai demokráciaexportálók tasklistjén. Még olaj
is van, nem is kevés, ami azért az eddigi tapasztalatok
szerint nem elhanyagolható szempont: Venezuela a vi-
lág hatodik legnagyobb olajtermelő országa napi há-
rommillió hordós termeléssel, további tartalékokkal, és
Dél-Amerika legnagyobb földgázmezője is itt található.
Idén Hugo Chávez összesen 8,8 milliárd dollárnyi támo-
gatást nyújtott a térségnek, amely több, mint amit a
Bush-adminisztráció szánt erre a célra. A gazdasági se-
gítségnyújtás mellett talán még inkább hiányoznak a
politikai gesztusok. Ugyanis ha a Nagy Gringo Ember
teljesen leveszi a kezét a drogkereskedelem, korrupció
és nyomor által sújtott térségről, akkor nem elképzelhe-
tetlen, hogy Hugo után nemsokára jön majd más – vala-
ki, akinek esetleg sikerül létrehoznia az életképes forra-
dalmi mutációt.

1920081 

BEST OF H. C. 
A vasárnap délutánonként az állami televízióban sugár-
zott „Helló, elnök úr!” című talkshow élő adásában
Chávez válaszol az istenadta nép kérdéseire, valamint –
kicsit Meciart idézve –  szaval, énekel, vagy éppen sajátos
performansz keretében politikai bejelentéseket tesz:
2002-ben például a sípjába fújva a képernyőn keresztül
menesztette az állami olajcégek vezetőit.

Mindenki tudja, hogy Chávez megbukott volna a diplo-
máciaiskolában, ha járt volna ilyenbe. A novemberi ibero-
amerikai csúcson történtek viszont azt bizonyítják, hogy
még koronás főkről is lepörög a spanyol etikett, ha Hugo
úgy igazán a húrok közé csap. János Károly király megun-
ván Cháveznek a  volt spanyol kormányfőt, Aznart szidal-
mazó kretén megjegyzéseit, nemes egyszerűséggel rápirí-
tott a Presidentére: „   por que te no callas?”, ami pestiesen
annyit tesz: „Miért nem kussolsz már?”

(Koltay Gábor, figyelem!) 2006-ban Chávez filmstúdiót
nyitott Venezuelában, hogy letörje a gonosz Hollywood
befolyását és végre a film eszközével is bemutathassa az
igazságot Latin-Amerikáról. 

A politikai tartalom és forma egységének megteremtése
érdekében a plebejus elnök a venezuelai nemzeti lobogón
található „ügető ló” szimbólumot egy huszárvágással bal-
ra fordíttatta, így jelezvén a helyes irányt. Emellett a lóról
lekerült a gyeplő is, jelezve a beköszöntött szabadságot.

KIS MAGYAR
KIFESTŐ 
A mi árokásós politikai ovinkban a két oldal a szokásos bu-
nyók közti szünetben vidáman színezi a világtérképet ízlé-
se szerint feketére vagy fehérre – azaz inkább vörösre vagy
narancssárgára. A megmondóemberek előszeretettel iga-
zolják a honi kalandozásokat külföldi példákkal – így buk-
kan fel Hugo Chávez is a magyar belpolitikai diskurzusban.
A jobboldali média egy részénél az Egyesült Államokkal va-
ló hősies szembenállás már önmagában is piros pontot ér,
így aztán az sem zavaró, hogy az istenített Chávez Castróval
barátkozik. Ugyanez a kör az új európai konzervatív felfo-
gás erős államát a piaci versenyt korlátozó venezuelai álla-
mosítással állítja párhuzamba. Ezzel nem mellesleg jelen-
tőset fújva a Fletó–Kóka páros álpiaci és álversenypárti vi-
torlájába – hiszen így lehet riogatni a chávezista
fidesznyikek visszaállamosítási törekvéseivel. Persze
ugyanilyen röhejes, amikor a volt egypárt fáradhatatlan
tollnokai borzongva írnak a sátáni Fidel és a venezuelai pa-
tás szövetségéről, krokodilkönnyeket hullatva a demokrati-
kus értékekért. Főleg, hogy húsz éve még a Lider Maximo
volt nekik az isten, a tökös reagani antikommunizmust pe-
dig úgy utálták, mint ma Orbánt. Az egész glóbusznak a
magyar koordináta-rendszerbe történő beszuszakolása szá-
nalmas törekvés. Latin-Amerikában az elmúlt évszázad
jobboldali katonai juntái a maguk európai mércével mérve
is szinte elképzelhetetlenül gazdag „arisztokráciáikkal”
nem tettek szert nagy népszerűségre. Az Amerika-barát
konzervatív oldal azóta is kisebbségben van, a keresztény-
demokrata pártok pedig ott európai értelemben véve in-
kább baloldalinak számítanak. Baloldalból eleve legalább
kétféle van Latin-Amerikában. A radikális, kommunista
gyökerű fokozatosan mérsékeltebb irányt vett, mára de-
mokratikus eszméket vall, megszerette Amerikát, ezért
meg is kapta a kitüntető „jobb baloldal” címet (ilyenek pl.
a Chilében vagy Brazíliában regnáló erők). A másik, popu-
lista hagyományokból született és erős diktatórikus jegye-
ket magán hordozó „eszmei áramlat” legszebb példája
Hugo Chávez rendszere, a „chávismo”. – GY. N. I.

”

Venezuela a
világ hatodik
legnagyobb
olajtermelő
országa, napi
hárommillió
hordós ter-
meléssel
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KÖZÉLET

dén márciusban ünnepli a Fidesz a
huszadik születésnapját. Végignéz-
ve az alapítók névsorát, kiderül:
meglepően kevesen maradtak kö-
zöttük aktív politikusok. Ám tíz
évig nem is kellett túl sok ember a
párt fenntartásához. Egészen 1998-
ig, amikor a kormányrudat csak a
legbátrabbak álmodták a kezükbe.
De amíg Horn Gyula a nyugdíjasok
ingyenes reptetését vizionálta a ma-
gyar égre (v.ö. a tizenharmadik és
tizennegyedik havi nyugdíj kicsit
később), addig a polgári Magyaror-
szág ideája mentén Orbán Viktor
miniszterelnök lett, a parlamenti
frakció megötszöröződött, a kor-
mányzati háttér pedig lehetővé tette
az országos hálózat kiépítését. Az-
tán jött a lázas 2002-es választás,
amikor váratlan veresége ellenére a
Fidesz a jobboldal gyűjtőpártjává
vált. „2002 tanulsága az volt, hogy
öt-hatezer fős tagsággal nem lehet
nyerni, másrészt pedig a nagy szá-

mú aktív politikai szimpatizánsain-
kat is be kellett csatornázni. A pol-
gári körök megszervezésével vette
kezdetét a pártstruktúra átalakítá-
sa” – emlékezik lapunknak Varga
Mihály, a Fidesz alelnöke. 2003-ban
a pártból szövetség lett, miközben a
belső hierarchikus struktúra is át-
alakult. A választási rendszerhez
igazítva nevezték ki a 176 választó-
kerületi elnököt (a pártzsargonban
vk. elnök), akik az adott területen a
Fidesz egyéni képviselőjelöltjei is
egyben. Munkájukat a meghatáro-
zott rendszerességgel az országos vá-
lasztmány elnökségének jelentő te-
rületi koordinátorok ellenőrzik. A
vk. elnökök és a koordinátorok sorsa
pedig az alapszabály szerint az elnök
kezébe került. 

SZÖVETSÉGBE FORRT
Orbán Viktor a pártban tizenöt éve
meglévő informális hatalmát 2003-
ban a majd negyvenezresre duzzadt

szövetségben papírba is vésette.
Egyértelművé vált, hogy az alapító
atyák nem kérnek az alulról jövő
pártdemokráciából. Varga Mihály
szerint viszont ez a hierarchikus
struktúra hatékonyabb működést
eredményezett és ezzel jobban mun-
kára lehet ösztönözni a helyi csopor-
tokat. Végső esetben pedig így újjá
lehet szervezni az évek óta ered-
ménytelenül működő helyi szerve-
zeteket is. „Jó példa erre Szeged,
ahol 8-10 éve nem tud nyerni a Fi-
desz, itt szükséges volna felülről új-
raszervezni a csoportot” – reagál a
problémára Lázár János, Hódmező-
vásárhely polgármestere. A struktú-
ra alján üldögélő beszélgetőtársaink
közül azért sokan kifogásolják, hogy
a helyi választókerületi elnök kine-
vezésére semmi befolyásuk nincs,
csupán a bólintást várják el tőlük
odafent a beadandó győzelmi tervet
nézegető fejesek. Így aztán sokszor
kerül egy vk. elnöki posztra olyan

Bebetonozott viszonyok, cáfolt mítoszok – Gyorsfénykép a Fideszről

KOSSUTH SZAKÁLLA 
írta: NOVÁK TAMÁS

A parlamenti pártok közül – sorozatunk utolsó állomásaként – a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetséget jártuk körbe-körbe. Hol húzódnak a törésvonalai, kik az erős emberei, kik
„Horváth Zsolt” ellenfelei és ki lesz a párt 2010-es miniszterelnök-jelöltje? Az egykor
nagy ígéretnek tekintett fiúkat még mindig Orbán Viktor vezeti, és ez a következő 
parlamenti választásokig biztosan így is marad. 
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ember, aki közelebb áll a helyi koor-
dinátorhoz vagy éppen Orbán Vik-
torhoz, mint saját régiójához. Ez so-
kakat motiválatlanná tesz: „Orbán
egyébként gyakran teszi ezt, felfe-
dez valakit, használja, aztán meg-
unja, továbblép. Az illető megsértő-
dik, pedig normális esetben ez a po-
litikai kegyencek sorsa. A hála ugye
nem politikai kategória. Sokszor
nagy árat kell tehát fizetni a köny-
nyen jött, rövid tündöklésért” – vá-
zolja egy  informátorunk a kamaril-
lapolitika sötétebb oldalait. Mások
szerint a megcsontosodott tekin-
télyuralom és a visszacsatolás hiá-
nyának következménye, hogy nincs
innováció. Ez a dermedtség fojtja
meg a szellemi pezsgést a Fidesz-
ben. Azt a pezsgést, amely 1995 és
1998 között jellemezte a pártot. Ha-
sonló a helyzet a helyi képviselői lis-
ták összeállításánál is. A végső szót
itt is az elnökség mondja ki. A tago-
zatok és az ősszel létrehozott igazga-
tóságok is az elnökségnek alárendel-
ten működnek. Hatékonyságukat,
lobbierejüket a vezetőjük rátermett-
sége dönti el. Alapjában perifériku-
sak, valódi élet csak kevésben van.

HORVÁTH ZSOLT 
ELLENFELEI
A párton belül létezik néhány önálló
bandériumvezető, akik saját zászló
alatt vonulnak. Köztük a legtekinté-
lyesebbek Kósa Lajos, Debrecen nép-
szerű polgármestere, Lázár János,
Hódmezővásárhely erős embere és
Pokorni Zoltán, a párt korábbi elnö-
ke, Budapest-Hegyvidék polgármes-
tere. Ezek az emberek megkérdője-
lezhetetlen önkormányzati hátor-
szágukkal megengedhetik maguk-
nak, hogy a hivatalos állásponttól
elütő hangnemet használjanak.
Lázár János, Hódmezővásárhely pol-
gármestere természetesnek tartja,
hogy egy szövetségben többféle véle-
mény fogalmazódik meg. „Ne be-
széljünk szövetségről, ha nem fo-
gadjuk el a különvéleményeket.
Egyébként is a kritika inkább erősít,
mint gyengít” – fogalmaz határozot-
tan. Saját magáról szólva kiemeli,
hogy a városvezetésbe neki sohasem
szóltak be felülről, inkább a vélemé-
nyét kérték ki, hogy egy-egy ügyet
miként old meg helyben. „Egyéb-
ként mítosz, hogy a Fideszben nem
lehet vállalni a saját álláspontot, és

csak szervilizmussal lehet előrejut-
ni. A polgármesteri összeférhetet-
lenség ügyében voltak legutóbb vi-
táim a párton belül. Toller László fi-
zetésének feszegetését szerencsét-
len dolognak vélem. Másrészt fon-
tosnak tartom, hogy a Fidesz ne
csak a vesztesek pártja legyen, ha-
nem képes legyen megbecsülni a si-
keres embereket is. Ezért is vállalom
a konfliktusokat” – teszi hozzá Láz-
ár. Az utóbbi években a színfalak
mögött feszülő ellentétekről leg-
gyakrabban a Magyar Nemzetből ér-
tesülhetett az „egy a tábor”. A belül
sokat kritizáló Áder Jánost megtá-
madó, „Horváth Zsolt” által jegyzett
cikknek komoly szerepe volt abban,
hogy az évtizeden át a pártot a saját
hátán hordozó volt frakcióvezető
nagy hallgatások között háttérbe vo-
nult és a kényelmes uniós képviselő-
ségért jelentkezett be (később pedig
pert nyert a lap ellen). A 2002 és
2006 között komoly harcokat vívó
Orbán és Áder útjai visszavonhatat-
lanul elváltak. Egyes informátora-
ink szerint Ádert még nem érdemes
leírni, míg mások a csornai Charles
Bronson eltűnését véglegesnek
mondják. Mindenesetre a módszer,
amivel Pokorninak, Schmidt Máriá-
nak és Ádernek üzentek, sokakban
keltett komoly visszatetszést, és ezt
több politikus is a belső szolidaritás
felmondásának tekintette. „Nincs
már barátság” –  mondják a régi mo-
torosok. Mindezek ellenére Orbán
pozíciója betonbiztos a párton belül,
csak egy újabb választási vereség
kezdheti ki.

VAGY A KORMÁNY, 
VAGY A KERÉK
A nemrégiben elfogadott „Erős Ma-
gyarország” című program  a Fidesz
kompetencia-tekintélyét hivatott
visszaállítani, valamint a párt szak-
politikai irányát akarja erősíteni. Az
alapvetés elkészítéséért felelős
Navracsics Tibornak megerősödött a
pozíciója.  

Mindenki kizárja, hogy a Fidesz-
ben 2010-ig komoly strukturális vál-
tozás történjen. Abban  viszont
nagy az egyetértés, hogy ha a követ-
kező választáson nem nyer a Fidesz,
a jelenlegi pártelitnek vége. Egy
harmadik vereség már kirázná a
csontvázakat a szekrényből. Két
bukta után, ilyen katasztrofális kor-

mányzati teljesítménnyel szemben
nem lehet megmagyarázni még egy
vereséget. „De ha mégis, akkor 2010
nyarán olyan képeket fogunk látni a
Fidesz kongresszusán, mint amilye-
nekhez a demokratikus Kongóban
vannak hozzászokva, amikor a ke-
rék mögé kötik a veszteseket” – vála-
szolta viccesen az egyik beszélgető-
partnerünk. „Ha ez a katasztrófa be-
következik, nagyon furcsa lesz
mindez Orbán Viktor nélkül. Ő ma-
ga a Fidesz, és hozzánőtt a magyar
politikához, mint Kossuth a szakál-
lához” – érzelmeskedik tovább. De
most biztosak abban, hogy nyernek.
És hogy ki lesz a miniszterelnök-je-
lölt? Varga Mihály szerint ez nagy
mértékben függ Orbán személyes
döntésétől is, a lépést nagyban
befolyásolja a másik oldal személyi
döntése. Fideszes körökben időről-
időre emlegetnek más, párton
belüli és azon kívüli személyeket
egyaránt a lehetséges kormányfő-
jelöltek között. A legtöbben azon-
ban nehezen tudják elképzelni,
hogy a döntést meghozó pártel-
nöknek először ne saját maga jusson
az eszébe. Vagy másodszor. Vagy
harmadszor. Orbán Viktor jelöltsége
mellett szól az is, hogy az ő
vezetésével döntöget a párt népsze-
rűségi csúcsokat. Márpedig nehéz
megindokolni, miért is kellene a két
választás között jó mutatókat hozó
politikusnak eggyel hátrébb lépni.
Minden feltétel adott a tétmeccs
megnyeréséhez, azonban ha nem
lesz rendkívüli választás, akkor a
rendszerváltás óta 2010-ig eltelt
húsz évből négy évet volt hatalmon
a párt.

EPILÓGUS
A parlamenti pártokat bemutató sorozatunk
során négy párt munkásaival és döntéshozó-
ival beszélgettünk. Az őszintébbek gyakran
példálóztak a másik oldal pártjával. Néha
őszinte irigykedést éreztünk a hangjukban:
„X pártban biztos nem így van! Hát ez Y
pártban biztos nem fordulhatna elő.” Néha
félelemmel vegyes tiszteletet éreztünk a má-
sikkal szemben: „Ezt X pártban könnyen
megszervezik. Y-éknál csak egy csettintés az
egész.” Vicces. Valószínűleg így jutnak embe-
rek arra, hogy nagyon sok „traktorral behaj-
tani tilos” táblát tesznek az utcákra, vagy
demokráciaközpontot szerveznek. Többet ké-
ne lazítani, végül is Magyarországon va-
gyunk. Egymás között.   
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VÁLASZTÁSOK
SZAVAZATOK SZÁMA

(I. FORDULÓ)
SZAVAZATOK ARÁNYA

(I. FORDULÓ)
SZAVAZATOK SZÁMA

(II. FORDULÓ)
SZAVAZATOK ARÁNYA

(II. FORDULÓ)
MANDÁTUMOK

SZÁMA
MANDÁTUMOK

ARÁNYA
PARLAMENTI

SZEREPE

1990 439 481 8,95% 63 064 1,85% 21 5,44% ellenzék

1994 379 295 7,02% 29 391 0,69% 20 5,18% ellenzék

1998 1 263 522 28,18% 187 609 38,80% 148 38,34% kormánypárt

2002 2 306 763 41,07% 2 196 524 49,97% 188 (164) 42,49% ellenzék

2006 2 272 979 42,03% 1 511 176 46,65% 164 (141) 36,53% ellenzék

”

Bármilyen 
szépek is 
a mostani 
közvélemény-
kutatások, 
a statisztikán
lenne mit 
javítani
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ezdjük mindjárt egy friss
esettanulmánnyal: tizenöt-
millió forintot követelt de-
cemberben az S&F reklám-

ügynökség ACG névre hallgató konku-
renciájától, amiért az lenyúlta tőle
egy korábban már megvalósított krea-
tív ötletét. A dolog rendben is volna,
intézzék el egymás közt – mondhat-
nánk, ha nem lenne annyira jellemző
az egész. Az „ellopott kreatív ötlet”
ugyanis (melyet az S&F a Chio Chips-
nek készített televíziós szpotjában, az
ACG pedig nem sokkal később – kö-
nyörgöm, ugyanazzal a színésszel! – a
Miniszterelnöki Hivatal szürkegazda-
ság elleni Fair Play-kampányában
használt fel) nem volt más, mint egy,
a kamerába piros lapot mutató, ko-
pasz futballbíró. Igen, itt tartunk.

A BÉKA SEGGE ALATT
Szánalom, de igaz: miközben a cseh,
lengyel vagy szlovén reklámügynöksé-
gek évről évre nemzetközi elismerése-
ket söpörnek be újszerű ötleteikért,
Magyarországon kritikán aluli koncep-
ciók szerzői jogáért cibálják egymás
haját a „vezérkreatívok”. Izgalmas rek-
lámokkal idehaza alig találkozunk, az
esti film szüneteiben pedig ösztönösen
mindenki a másik csatornára vagy a
némító gombra kapcsol: csak reklámot
ne! Az eredetiséget díjazó, fontosabb
külföldi kreatív versenyekre (mint az
évente megrendezett cannes-i reklám-
fesztiválra) a hazai ügynökségek már-
már be sem neveznek: felesleges pénz-
kidobás lenne, miután az elmúlt évek-
ben nemhogy díjakat nem nyertek, de
még a shortlistre (az esélyesek listájá-
ra) sem kerültek fel alkotásaik. Pedig a
kreatív ipar gyengélkedése magyar-
honban nem szükségszerű. Sőt, a szo-
cializmus késői évtizedei, a 70-es, 80-
as évek változatos magyar reklámvilá-
ga, a szellemes szlogenek, plakátok,
kabalafigurák sikere bizonyította,
hogy a fogyasztók itthon is igénylik a
karakteres, szerethető szimbólumokat
– no és a rendszerváltás előtti években
még Cannes-ból is raklapszám hoztuk
el a díjakat.    

Az egész kérdéskör ma is csak első
látszatra tűnhet valamiféle sznob
problematikának. Amikor nyomorult
kis életünk egyre jelentősebb részét
töltjük az ilyen-olyan hirdetések bam-
ba mustrájával, igenis fontossá válik
az, hogy kellemes és szellemes, vagy
éppen butító és frusztráló hatású-e a
reklámkörnyezet. A minőségi mérleg
idehaza – igen erős túlsúllyal – az
utóbbi irányába billen, ezt senki sem
vitatja. Hogy miért, arról már min-
denki másképp okoskodik.         

MINDENKI MÁSÉRT 
NEM HIBÁS
Az ügynökségek panaszkórusa szerint
ők aztán semmiről sem tehetnek: a
megrendelők kényszerítik megalku-

KÖZÉLET KKONZUMERBABILON

Szenved a magyar reklámipar,
ha kicsit gondolkodni kell 

ALKOTÓI
VÁLSÁG
írta: BÖSZÖRMÉNYI NAGY GERGELY

Ki vagy mi felelős azért, hogy szívből utáljuk 
a reklámokat Magyarországon? Az ötlettelen
kreatívok, az igénytelen megrendelők, netán 
az ízlés nélküli fogyasztók miatt ilyen alacsony
az itthon készült reklámok színvonala?
Mindhárman, sőt még Gyurcsány is hibás.
Vegyük csak szépen sorra itt a dolgokat! 

22

2008jan_1-29_5.qxd  2008.01.03.  9:38  Page 22



sorban a pénz határozza meg a si-
kert, és ahol a fogyasztók már sok-
kal közvetlenebbül érhetőek el – az-
az ha valaki igényes piacot akar,
gond nélkül megkaphatja. Az
online szegmens Magyarországon is
egyre nagyobb szeletet hasít az ösz-
szes reklámköltésből (tavaly mint-
egy 10 milliárd forintot költöttek el
netes hirdetésre) és gerillaakciókat
is egyre több cég alkalmaz idehaza. 

Ezeken a csatornákon már nem ér-
vényesek a „bevált” és „biztonságos”
jelszavak: egy hirdető vagy feltűnő,
humoros, meghökkentő és eredeti,
vagy elveszik a reklámzajban örökre.
Ráadásul gőzerővel nyomul a tudatos
fogyasztói mozgalom. A fiatal fo-
gyasztók között bővül azok tábora,
akik már egyenest elvárják, hogy a
hirdetők célzatosan nekik kitalált
kampánnyal kuncsorogjanak kegyei-
kért. És akkor még nem is beszéltünk
a 2011-ig nálunk is végbemenő televí-
ziós digitális átállásról: azután a fo-
gyasztó már tényleg csak azt a reklá-
mot látja, amelyiket látni szeretné.
Szóval felköthetik a bugyogót a hazai
kreatívok, az ötlettelenek. És megbí-
zóik, a gyávák. Mert lehet, hogy a fo-
gyasztó ostoba, de akkor is ő dönt, mi
döntünk, és ez egyre inkább így lesz. 

Decemberben egyébként az S&F
ügynökség végül elállt tizenöt millás
követelésétől, és az ACG-vel közös nyi-
latkozatban tettek hitet amellett:
akár mindkettejüknek, egyszerre is
lehetett egy kopasz futballbíróban
testet öltő „kreatív ötlete”. A dolog
rendben is van így, elintézték egymás
közt. Már csak arról kell megállapod-
niuk, melyikük filmjét küldik
Cannes-ba az idén. Mindkettőt még-
se kéne: a végén még egymással ver-
sengenének. Nem járnánk jól vele. 
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vásra őket. A gyártók ugyanis Magyar-
országon félnek az újszerű ötletektől,
ehelyett ragaszkodnak az egyszerű és
olcsó megoldásokhoz, és inkább kerü-
lik a finom humort, az átvitt értelmű
üzenetet, a bátor meghökkentést, az-
az: a gondolkodtatást. Így – a kreatív
igazgatók bevallása szerint – a reklám-
cégek által sorozatban szállított, kivá-
ló koncepciók helyett a megbízók
rendszerint csak azoknak egy-egy le-
butított, C változatát fogadják el,
amit már épp eléggé kilúgoztak a bir-
kák megtöméséhez. 

Ezzel el is érkeztünk a következő
magyarázathoz: a megbízók szerint
ugyanis az alacsony színvonalért nem
ők, hanem maga a fogyasztó a hibás.
Hiszen mit tehet egy reklámozó akkor,
ha vevője igénytelen? Ha a magyar vá-
sárló kizárólag az árral foglalkozik,
nem érdekli se a márkaimázs, se a cso-
magolás? Hát persze, hogy a legegysze-
rűbb, már jól bevált megoldást választ-
ja. Így lesz a magyar reklámból egysze-
rű árhirdetmény: egy nyers csirketest
heti akciója a madaras Tescó óriáspla-
kátján, az apróbetűs rész felolvasása az
XY bank életjáradék televíziós szpot-
jain, meg a kínzóan szájbarágós Pécsi
„papucsban veszem át az állami kitün-
tetést” Ildikóval a mosópor reklám-
filmjén (mégis kinek, MINEK magya-
rázzák, hogy a mosópor mire való?).   

Szóval a kereslet vagy a kínálat, a
tyúk vagy a tojás a hibás, tessék vá-
lasztani! Mindenesetre érdekes el-
lentmondás, hogy a hirdetők többsé-
ge éppen azokra az anti-agy reklám-
típusokra használja a „bevált” és
„biztonságos” jelzőt, melyeket tízből
kilenc ember azonnal a kukába vág,
vagy eltüntet a tévéképernyőről.
Bárki bármit mond, a 18-49 év kö-
zötti korosztályok többsége igenis
unja már a megszokott gagyit, a bu-
ta üzeneteket. Talán csak az idősebb
korosztályok egy része ragaszkodik a
régi sémákhoz, nekik – sajátos fo-
gyasztási kosarukból adódóan – egy
reklámban tényleg kevésbé fontos a
humor vagy az igényes márkamegje-
lenés. Hozzájuk igazodna a magyar
reklám? Aligha: a hirdetők többségé-
nek kizárólagos célcsoportja épp a
18-49 éves fogyasztói réteg. Akkor
meg? 

A kreatívoknak bizonyos szem-
szögből tényleg nincs könnyű dol-
guk. Ostoba fogyasztók meg mosto-
ha megbízók között – ha ennyi nem
lenne elég – az  ügynökségeket még
az ág is húzza Magyarországon. A
második Gyurcsány-kormány elhíre-
sült adócsökkentései ugyanis 2007-
re úgy hazavágták a kis- és középvál-
lalati szférát, hogy a legtöbb poten-
ciális megbízó kénytelen volt nagyot
kurtítani kiadásain – hát persze,
hogy a marketingköltéssel kezdve.
Ennek tudható be, hogy tavaly – a
rendszerváltás óta hazánkban első

alkalommal – csökkent a reklámra
fordított pénzek összege (a summa
azért még így is kb. 170 milliárd fo-
rint), és a több száz magyar reklám-
ügynökség (beleértve az ötven legna-
gyobb, full service céget is) kényte-
len volt minőségcsökkentést, sőt lét-
számleépítéseket végrehajtani az
életben maradás érdekében. 

Kevesebb pénzért vállalt megbízá-
sok, takarékos ötletek, olcsóbb kivite-
lezés – reklámot reklámáron. Elkép-
zelni is nehéz, hová süllyedhet to-
vább a magyar kreatív iparág. Ráadá-
sul némelyik ügynökség duplán rosz-
szul járt a baloldali progresszió kor-
mányával: a kabinet intézkedésének
eredményeként tavaly óta mindenki
köteles bejelentett munkavállalóként
foglalkoztatni embereit, így azok a
cégek (márpedig számos érintett
akad), amelyek eddig számlás vállal-
kozóként alkalmazták kreatívjaikat,
a bérköltség jelentős növekedésével is
szívnak. Mindenki a reklámon, és
mindenki a pénzen spórol tehát, ez
pedig meglátszik a minőségen. Hogy
már észre sem vesszük talán, csak lát-
lelete a minőségi reklám magyar ha-
lódásának. 

BRAND NEW AGE  
Végül ildomos pár szót arról is ejte-
nünk, miért nem hihetünk mégse
mindenben a siránkozó honi krea-
tívoknak. A reklámipar legdinami-
kusabban növekvő ágazatait ugyanis
már ma sem (és a jövőben még ke-
vésbé) érinti – jellegéből fakadóan
nem is érintheti – a gazdasági re-
cesszió, meg a félhülye fogyasztó
okozta alkotási gátak. A sokszor em-
legetett „új média” fő csatornái, az
online reklám és a gerillamarketing
már olyan területek, ahol nem első-
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HAT KREATÍV KIVÉTEL
Amilyen hervasztó az átlag, olyan üdítőek a kivételek.
Nem volt könnyű, de a Reakció szerkesztősége összege-
reblyézte hat kedvenc – jelenlegi –  magyar reklámötletét.
UPC: „Szőke kapitány” TV-szpot sorozat (ügynökség:
Laboratory Ideas) Nem kis kihívás egy reklámban magát a
fogyasztási kultúrát humorral, közérthetően pellengér-
re állítani – az egyik legígéretesebb hazai kisügynökség-
nek mégis sikerült.
Suzuki Swift: „A parkolóőr” TV-szpot (ügynökség: HAT) Nem tudjuk, hogy az átlag Swift-vásár-
ló mennyire díjazta a reklám ironikus, belpesti kilátástalanságra hajazó humorát, de ne-
künk tetszett. Elismerten az év magyar reklámja.
Magyar MTV: Bevezető gerillakampány (ügynökség: Proud) A Music Television be nem jelentett
akció keretében, emblémájával díszített basszusgitárokat aggatott az ország szobrainak nya-
kába. Kulturálisan határeset, de reklámötletnek ötös!
Zwack: Fütyülős branding (ügynökség: McCann Erickson Budapest) Függetlenül attól, hogy pálin-
ka-e vagy sem, a Fütyülős trendi márkává építése nemzeti-kapitalista szívünknek kedves fej-
lemény. Respekt!
T-Mobile: Mobilinternet TV-szpot (ügynökség: Republic of Art) Díjazandó fordulat, hogy a szörny-
multi kozmopolita sablonokra épülő reklámjai után egyszer végre magyar szójátékra („nincs
mákod”) is vállalkozik. Tartsuk a jó irányt!
Centrum Parkoló Kft. plakát: „Anyád helyét is elfoglalnád, ha mozgássérült lenne?” 
(Kampány a mozgássérültek parkolóhelyeinek érdekében) Ütős a fejkendős nénikés piktogram is. 

”

A 18-49 év 
közötti 
korosztályok
többsége 
igenis unja
már a 
megszokott
gagyit
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› A hagyományos reklám szerintetek haldok-
lik. Miért gondoljátok ezt?
– Induljunk a kályhától. A hagyomá-
nyos reklám alatt a sajtó-, tv-, rádió-,
mozi reklámot és az óriásplakátot
értjük. Ezek egyre kevésbé hatéko-
nyak, mert rengeteg van belőlük. Ak-
kora mennyiségben zúdul ránk,
hogy alig fogunk fel belőle valamit.
Naponta 3-5000 reklámimpulzus ér
bennünket átlagosan. Nyilván te is
tapasztaltad, hogy a reklámnál az
emberek máshová kapcsolnak a tv-n,
vagy kimennek a szobából. Immú-
nissá váltunk. A másik gond a hite-
lesség. Senki sem hiszi el, hogy a
reklámban szereplő Csiga Géza tény-
leg mosógépszerelő és valóban ért a
vízkövesedéshez. Ezért nincs jelentős
hatása a vásárlásra. A hagyományos
reklámozásra a végső csapást az
internet és a mobiltelefonok elterje-
dése mérte. Az egész társadalmi
kommunikációt átalakította a digi-
talizáció. Csak egy érvet említve:
megjelent – elsősorban a fiatalok kö-
rében – az úgynevezett turbópercep-
ció jelenség: egyszerre megy a tv,
hallgatnak egy internetes rádiót, s
miközben egy hírportált olvasnak, a
barátjukkal is chatelnek. Emiatt is
nehéz elkapni a tényleges figyelmü-
ket. Az említett tényezők hatására
kialakul a tapétaeffektus, amit a
nagy hírportálok címlapján elhelye-
zett ezernyi banner mutat legjobban.
Semmit nem fogunk fel a ránk zúdu-
ló tonnányi reklámból, csak azt,
hogy egy színes massza. 

› Hogyan lehet az üzenetet hatékonyabban
célba juttatni?
– Az előbbiekkel szemben létezik a
szóbeszédre, pletykára alapozott rek-
lám. Már az első, televízióban közve-
tített amerikai elnökjelölti vita iga-
zolta Katz és Lazarsfeld kutatásait.
Ezek szerint sokkal kisebb meggyőző
erővel bírt a televízió, benne a jelöl-
tek mondanivalójával, mint a képer-
nyő előtt ülő közösség hangadó tag-
jai, családtagok, barátok, munkatár-
sak. Ma is az a döntő, hogy egy-egy
társaság megmondóembere mit gon-
dol egy adott termékről, szolgáltatás-
ról. Vagy ha mindezt az online világ-
ra vetítjük, akkor az, hogy mit
„mond” a Google, és milyen vélemé-
nyekbe botlunk a közösségi online fe-
lületeken. Egyre kevésbé számít az,
hogy a cég mit mond önmagáról a
vásárolt klasszikus médiafelülete-
ken. Ha „őket” meg tudjuk nyerni
magunknak, az adott ügy is nyert. 

› Hogy derül ki, hogy valaki befolyásoló erő a
környezetében?
– Ezzel egy külön tudományág fog-
lalkozik, a hálózatelmélet. A véle-
ményvezéreket szociológiai szem-
pontok alapján lehet kiválasztani,
például hány ismerősükkel érintkez-
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interjú: AMBRUS BALÁZS

A három éve hobbiprojektként indult ReVISION
gerillamarketing cég mára már a legnagyobb 
reklámügynökségek partnere, vagy épp
versenytársa. Ügyfelei között szerepel a Nike, 
az EMI zenekiadó, a Mini Cooper, a Subway
gyorsétterem-lánc, az AXN tévécsatorna. A cég
igazgatójával, Kaizer Gáborral reklámpiaci tren-
dekről, kulisszatitkokról és etikáról beszélgettünk. 
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nek egy nap, vagy hogy társadalmi-
lag mennyire aktívak a közösségeik-
ben. Tehát a véleményvezér nem
egyenlő a celebrityvel, ahogyan so-
kan elsőre gondolnák. Véleményve-
zérnek tekinthetőek egyes internetes
fórumok hangadói, vagy a felkapot-
tabb blogok is. A sokak által ismert
Tékozló Homárt például mi is elősze-
retettel monitorozzuk. Ők mind a mi
munkaeszközeink.

› Ha ennyire hatékony a gerilla-marketing,
miért tolnak eurómilliókat a multik a hagyo-
mányos reklámokba?
– Azért a hagyományos reklám is át-
alakul és digitalizálódik, például óri-
ásplakátokba bluetooth-t építenek,
ami kommunikál az előtte elhaladó
mobiltelefonjával. A hagyományos
és internetes reklámpiaci költésben
lassú, de egyre dinamikusabb eltoló-
dás figyelhető meg az utóbbi felé.
Nemrég írta például a Kreatív
Online, hogy Svédországban 2007 vé-
gén a világhálós reklámköltés meg-
előzte a televíziósat. Persze ott sokkal
nagyobb az internetpenetráció és
több társadalmi tényező radikálisan
más. De az is megfigyelhető, hogy
nálunk is egyre több cég használ ge-
rillamarketinget.

› De az internetes reklám nem egyenlő a geril-
lamarketinggel.
– Nyilván, de a gerillamarketing je-
lentős része online kommunikációs
mechanizmus. Talán hasznosabb
lett volna úgy fogalmazni, hogy egy-
re több nagy cég használ alternatív
kommunikációs eszközöket. 

› A gyurcsányi önellentmondásokat bemutató
nemigazország című videó mix elterjedése tu-
datos politikai marketing volt vagy csak egy
jól sikerült geg? 
– Könnyen elképzelhető, hogy ez egy
párt megbízásából készített, ügyes
ügynökségi munka eredménye volt.
Bemutatta, hogyan kell profi módon
vírusmarketinget csinálni, és azt,
hogy a hatékony reklám nem feltét-
lenül ügynökségek kezeiből kerülhet
csak ki, hanem fogyasztók-felhasz-
nálókéból is. Csillagos ötös esetta-
nulmány. Lássuk, mi kellett hozzá:
összegyűjteni a felvételeket a netről,
az egy munkanap, a munkadíj le-
gyen 25 ezer forint. A videóvágó
programot ingyen letöltjük a netről,
plusz cigi, kávé. Ennyi. A lényeg az
ötlet, hogy az üzenet továbbküldésre
serkentő módon legyen megfogal-
mazva, és első körben eljusson a véle-
ményvezérekhez, valamint a megfe-
lelő online platformokra. Ugyanez az
üzenet a megbízók szájából reggeli
tévés beszélgetős műsorokban vagy
óriásplakátokon korántsem lett vol-
na ennyire hatásos, a több százmilli-
ós médiaköltségéről nem is beszélve.
A vírusmarketing lényege, hogy a

barátodtól kapod, így nincs tukmá-
lás íze. Éppen ezért mi a fogyasztóra
elsősorban úgy tekintünk, mint mé-
diumra, aki továbbadja a mi üzene-
tünket, nem mint célcsoportra, aho-
gyan a klasszikus marketing. Legyen
az a megbízóink szemszöge.

› A botrány is jó marketingeszköz? Mert ugye
a magyar MTV bevezető kampánya a köztéri
szobrok nyakába akasztott gitárjaival azért
sokaknál kiverte a biztosítékot.
– A nyugati szakmában a gerillamar-
keting helyett sokszor inkább a buzz
marketing szakkifejezést használ-
ják. A buzz szó nehezen fordítható
magyarra, zsongást, pezsgést, foko-
zott interakciót jelent. Ez az izgalom
botránnyal is kiváltható, de lehet
akár egy exkluzív termékminta, egy
szokatlan rendezvény, egy pletyka,
egy jó sztori vagy épp egy jó design is.
A Macintosh ipari formatervezői
minden versenytársuknál nagyobb
hangsúlyt helyeztek a gép külalakjá-
ra. A piacra dobás előtt folyamatosan
csepegtetik a termékinformációkat a
blogokban, közösségi médiaplatfor-
mokon, a stratégiai időpontokban lé-
vő sajtótájékoztatókon. Egyszerűen
cool. Nem meglepő, hogy az Apple-
nél bukkant fel először a „legfőbb
evangélista” munkakör, amelyet egy
Guy Kawasaki nevű figura töltött be.
Az volt a feladata, hogy tudatosan
márkaevangélistákkal vegye körül az
Apple termékeket. Az „evangélista”
programozók és kereskedők aztán azt
a fogyasztókra szabják és a termék jó
hírét keltik. 

› A kazincbarcikai ősanya lelet néven elhíre-
sült médiahack keltette hullámokat majd a
bíróságnak kell lecsendesítenie. Emlékezetes,
hogy Koltai Róbert Megy a gőzös című mozi-
jára kívántak egy nem létező régészeti lelet
bemutatásával érdeklődést generálni. Hol
vannak a gerillák etikai korlátai?
– Sok olyan médiahack van, amiről
nem is derül ki az eredeti célja. Mi is
csináltunk jó párat, amelyek benne
voltak az esti híradókban, a napi saj-
tó címlapjain. Mégsem lepleztük le,
hogy igaziból egy médiaátverésről
van szó, ami az ügyfelünk hosszú tá-
vú érdekeit szolgálja. Az általad em-
lített eset arra irányítja rá a figyel-
met, hogy könnyű túllőni a célon. De
arra is, hogy médiumként és hírszol-
gáltatóként azért az információk hi-
telét illik ellenőrizni. A felperes MTI
ezt nem tette meg.

› Sok – általad is említett – nem tudatosuló
reklámot zabálunk? A gazdasági reklámtevé-
kenységről szóló törvény azt mondja, hogy „ti-
los közzétenni burkolt és tudatosan nem ész-
lelhető reklámot”. 
– A barcikai ősanya ügyben a Magyar
Reklámszövetség etikai bizottsága
szerint ez nem volt megtévesztő. A
reklámozott termékről, azaz a film-

ről nem mondott valótlanságot. A
körítésként, figyelemfelkeltésként
alkalmazott sztori persze kamu volt.
Mindenesetre én nagyon elhibázott
kampánynak tartom. Többek között
azért, mert a film tartalma és a
médiahack között kevés kapcsolat
volt. Nekünk sem érdekünk megtör-
ni azt a mítoszt, hogy ami a sajtóban
megjelenik, az a hír teljesen igaz.

Amikor az interneten véleménycso-
mópontokba, blogokba juttatunk el
civilnek tűnő, mondjuk a saját pél-
dáink közül, a zeneiparhoz közeli
bennfentesként megírt véleménye-
ket, akkor két dolog lebeg a szemünk
előtt. Az egyik, hogy másként a ke-
vésbé ismert művészeknek nehéz
lenne reklámot generálni, a másik
meg az, hogy esélytelen, hogy kide-
rüljön a kommunikációs trükk. És a
legfontosabb, hogy ez nem spam a
netezőknek, hanem az olvasók szá-
mára érdekes tartalom. Nem utál-
ják, mint a kedvenc műsorukat meg-
szakító reklámblokkot.

› Azért ez az érvelés nem állna meg a bírósá-
gon.
– Én erre azt válaszolnám a bírósá-
gon, hogy ez etikai szempontból
ugyanaz, mint amikor a cégek, pár-
tok etetik, itatják, nyaralni viszik az
újságírókat.

› A megbízók számára mennyire vállalhatóak
a gerilla marketing eszközei? Nem karcolják a
cég arculatát? 
– Esete válogatja, egyre több márka
kóstol bele itthon is, hogy alternatív
eszközökkel is lehet kommunikálni,
sőt márkát építeni. A Magyar Posta
Zrt. a köztudatban rendkívül konzer-
vatív vállalatként él. Talán már el-
mondhatom, hogy most forgatunk
épp egy vírusvideót a postának. Mi te-
hát arra szerződünk, hogy megpörges-
sük a megbízó üzenetét. Azzal, hogy
vírusfilmhez nyúltak, a márkájukhoz
némi fiatalos és innovatív íz fog kötőd-
ni. A többi legyen az ő dolguk.
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Senki sem 
hiszi el, hogy 
a reklámban
szereplő 
Csiga Géza
tényleg 
mosógép-
szerelő és 
valóban ért 
a vízköve-
sedéshez
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i vagyunk az egyetlen leszállók, a
busz, melynek sofőrjei végigseftel-
ték az egész utat és Modern Tal-
kingot hallgattak – viszonozva látvá-
nyos ellenszenvünket –, éppen csak
tíz centire húz el mellettünk. Kis hí-
ján leveri a hátizsák oldalán lógó lá-
bost. Az élet harc. Most átmegyünk
a vasúti felüljárón, balra kanyaro-
dunk, majd az állomás előtt jobbra,
végig a Horeán (vormals Ferenc Jó-
zsef – melyik a jobb?). A híd előtt
még átbucskázik előttünk egy ördög-
szekér, már csak Csárlsz Bronzonnak
kéne harmonikáznia a háttérben,
komolyan. Így indulunk hát, szem-
közt a pusztulással, és a vesszőnyi
fák még mindig sötétek.

Uramisten, hányszor elképzeltük
ezt: amikor tele volt a tökünk a Város-
sal, az Országgal, és Lakóival. Útra
kelünk a szomorú szemű bivalyok, a
muroklé és a tengelyig pakolt Dácsiák
honába, átmegyünk a Királyhágón,
át, ha addig élünk is. Beállunk képe-
sítés nélküli tanerőnek, betegmosda-
tónak, skriblernek bárhová, valami
székely kisvárosba vagy még azon is
túl. Tisztára radírozzuk az apró árulá-
sok térképét: a helyeket, ahol mi
árultunk, vagy mi árultattunk el; új
topográfiát gyártunk magunknak.
Persze az is tele lesz idővel, de addig
legalább nyugodtak lehetünk és bol-
dogok. Ott csergén alszunk majd,
aprozárban vásárolunk, erős szesze-

ket iszunk, és szép lassan elemészt-
jük magunkat a fenyvesek tövében,
csak azért, mert úgy látjuk, hogy en-
nek a népnek már kongattak, és ak-
kor már jobb, ha – grundfocinyelven
szólva – meghalunk a szépségben. 

Persze ma már nem lehet, és a reg-
geli makacs hátfájáson túl ez is emlé-
keztet arra, hogy már nem a kilencve-
nes években járunk: családunk van,
törlesztőrészletünk, úgynevezett fele-
lősségünk mások iránt és a gyerek is
balhézna, ha nyolc kilométert kellene
gyalogolnia az óvodáig. És a mai
eszünkkel azt is tudjuk, hogy mindaz,
amit mi elképzeltünk erről a földről,
romantikus baromság. Erdély ugyan-
úgy változik, ahogy mi magunk. Nem
az a könnycsordítóan elmaradott hely,
ahogy mi szeretjük látni. Nem székely-
harisnyában, szalmakalapban mász-
káló egyének lakják, hanem olyanok,
akik az erdőbirtokosság nevében besze-
dik az igen borsos behajtási díjat a
Szent Anna-tónál, este meg nyilván
hangosan (és joggal) röhögnek a kocs-
mában a hülye budapesti gépészmér-
nökön, aki „Tartsatok ki, székely test-
véreim!” kiáltással videózza őket. A
szórvány az nem olyan Rákosi Viktor-
os, elnémultharangos fless, ahol csak
úgy zeng a zsoltár, dacosan minden va-
sárnap, hanem az az erdélyi nagyvá-
rosok lakótelepein élő magyar melósok
világa, akiknek a helyi videótékás az
utolsó kapcsolódása a magyar kultúrá-
hoz. Nem Tamási Áron, hanem
Danielle Steel, nem Szilágyi Domokos,
hanem Cool Tv és nem Kövi Pál, ha-
nem pizzériák mindenütt. És hát azt is
ideje volna látni, hogy ott messze túl,
az ősi vár fokán nem parasztok és Wass
Albert-ek reszelik az oláhot, hanem
vannak erdélyi magyar vállalkozók,
akik nagy erdélyi magyar Toyota
Pickuppal szorítják le az útról az erdélyi
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Oli bácsi megmongya a frankót

ERDÉLYRŐL
Hajnal van, fúj a szél, és fenn, Felek felé egészen
nyilvánvalóan látszik néhány tökéletesen érdek-
telen csillagkép. A csajok biztos ismernék őket.
De hát ide épp a csajok elől jöttünk. 

KÖZ

M

írta: TVISZT OLIVÉR 

mint az osztrákok tették azzal, hogy
a belügyminisztériumuk helyettes
portását küldték el ünnepelni. Per-
sze ne legyünk igazságtalanok: a
„sógorok” bornírt gesztusa nem sze-
mélyesen Gyurcsánynak, hanem
úgy általában nekünk szólt – amint
az alsóbbrendű utak határátkelőinél
kihelyezett „behajtani tilos” táblák-
ban kifejezett vasfüggöny-nosztal-
gia is.

Fletónk a látványra hajtott az Eu-
rópai Uniót megreformáló Lisszabo-
ni Szerződés elsőként történő, két
nap alatt áthajszolt parlamenti rati-
fikációjával is, bár ezúttal vélhető-
leg nem a hazai közönségnek ját-
szott. Itthon a gázszámla nézegeté-
se és a részletre vásárolt, másfél
milliós plazmatévé hazacipelése
közben nem valószínű, hogy bárkit
is tűzbe hozott volna a téma. Az ak-
ciónak inkább külpolitikai jelentő- ”

Gyurcsány
Ferenc biz-
tosra ment
és Hegyesha-
lomnál, az
egykori Nagy
Gorenje-át-
eresztő Pont-
nál zúzta
szét a sorom-
pókat

ÉLET

írta: BENKŐ LEVENTE

A zorbánisták által
okozott sok provinciá-
lis kellemetlenség köze-
pette azért az év utolsó
hónapja rámosolygott
Gyurcsány Ferencre.
Decemberben végre
kompromisszumok nél-
kül mutathatta meg va-
lódi énjét: az Európai
Államférfiét. 

őt: azon a fagyos éjen a ka-
merák kereszttüzében, a
Himnusz meghallgatása
közben elvégzett szívzörej-

ellenőrzés után a 21. század Horn
Gyulájaként bonthatta le a konti-
nenst megosztó határokat. No per-
sze nem Komáromnál, ahhoz némi
kurázsi is kellett volna, hogy frics-
kát mutasson a Fico–Slota-tandem-
nek, vagy egyszerűen csak állja a
felvidéki magyarok tekintetét.
Gyurcsány Ferenc biztosra ment és
Hegyeshalomnál, az egykori Nagy
Gorenje-áteresztő Pontnál zúzta szét
a sorompókat. Igaz, ha a kínos jele-
netektől félt, akár mehetett volna
Komáromba is. Jobban a szlovák ha-
tóságok sem alázták volna meg,

EGY IGAZI EUROPÉER

S

MEGMONDJUK
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Doromboló cicus-díj

HAZÁRDDOROMB

icusunk tudja, hogy Debreczeni Jó-
zsef és a Népszava dorombolási telje-

sítményének díjazása nem bír kiemelkedő
sportértékkel, de egyszerűen nem tehetett
mást. Macsekunk különösen örült annak,
ahogy az összeszokott páros már alig néhány
órával az új év kezdete után elkapta a rettegés
ritmusát, és fényezte kicsit a Nemzeti
Összekapaszkodás Bajnokát, Aki Mellesleg
Parlamentáris Államférfi, Nem Úgy, Mint A
Másik. A Népszava Online január elsején kö-
zölt interjút a Gyurcsány-gárda vezérkonzer-
vatívjával, Hazárdjáték című publicisztika-
kötetének (futás a boltokba!) megjelenése al-
kalmából. A teljes szöveget ideiktatni lehetet-
lenség, el kell hinnünk cicusnak, hogy akad
benne bőven a dorombméter maximális érté-
két ostromló, jellegzetes debreczenis nyalako-
dásból. Szembedicsérni Gyurcsány Ferencet
már a hiperlojális közírónak is kellemetlen,
marad az áttételes, Orbán Viktor gyalázásával
elkövetett hatalompárti hitvallás. A drámai
csúcspont az interjú végére került. A rettegő
újságíró kérdésére: „Ezek szerint elképzelhe-
tő, hogy hatalomra kerülése után (Orbán Vik-
tor) felelősségre vonja, akár be is börtönzi po-
litikai ellenfeleit?” Debreczeni kivágja a rezet:
„Nehéz megbecsülni, hogy Orbán nyilatkoza-
tai mögött milyen arányban munkál a ciniz-
mus, illetve a fanatizmus, azaz mennyire
gondolja komolyan, amit mond. A hevület
azonban, amely egyre erősödik a megnyilvá-
nulásaiban, illetve mindaz, amit a kormány-
zása idején tapasztalhattunk, a legkomolyabb
aggodalomra ad okot. Gondoljunk például ar-
ra, hogyan használta annak idején politikai
célokra a Simicska vezette APEH-et. A jelek
szerint a Fidesz elnöke, ha ismét hatalomra
jutna, sokkal keményebb és gátlástalanabb
lenne a hasonló autokratikus és önkényes esz-
közök alkalmazásában.”

Ezúton kívánunk Debreczeni Józsefnek és
a „szociáldemokrata napilapnak” boldog,
jogállamos, szászkárolyos, választások meg-
nyerése érdekében pofátlanul hazudós,
gergényis, szilvásy-
györgyös és rendőrat-
takban gazdag új esz-
tendőt! – A.B.A.

sége volt: besöpörni a gratulációkat
a nyugati partnerektől, ismét felvil-
lantani az Európa-párti eminens ta-
nuló megkopott imidzsét. Pozitív
benyomást hagyni az érzékeny dip-
lomatalelkekben a Gyurcsány-kor-
mány iránt, hiszen – valljuk be – az
elmúlt időszakban kínos magyaráz-
kodásra kényszerültünk. Ne má’
csak mindig azokról a fránya gázve-
zetékekről, a magyar elhárítás élére
kinevezett gyanús alakról, a
Litvinyenko meggyilkolása ügyében
kialakult EU-álláspont akadályozá-
sáról, s úgy általában, a Moszkvával
ápolt meghitt viszonyról essék szó.
Mi legszívesebben már aláírás előtt
ratifikáltunk volna – így az üzenet.
S ha píárdiplomáciáról van szó, ott a
Magyar Progresszió nem ismer tré-
fát. Micsoda sírás-rívás lett volna
itt, ha a Patás Zorbán merészelte
volna így semmibe venni az Ország-

gyűlést! Csak semmi vita, semmi
szakmai akadékoskodás a joganyag
átültetésének részleteiről! Például
az új jogsegélyrendszerről, amely
alapján elvileg minimálisra szűkül
Magyarország mozgástere a kiadatá-
si eljárásokban. Mi történik akkor,
ha – mint arra volt már példa a ki-
lencvenes években – Romániában
nacionalista indíttatású perben el-
ítélt magyar személy hazánkban ke-
res menedéket? Jó lett volna meg-
nézni, más országok hogyan rende-
zik ezt a kérdést. Hiszen nem hajt se
török, se tatár. No de nem. A píár
fontosabb. Az ellenzék meg választ-
hatott, hogy szó nélkül rábólint a
parlamenthez az előző napon be-
nyújtott szerződésre, vagy megint
Európa-ellenesnek kiáltják ki. És
mint tudjuk, azokkal szemben egy
igazi européernek egyébként is min-
den megengedett.

magyar dácsiást. Van erdélyi magyar
internet, erdélyi magyar ájpod és erdé-
lyi magyar dzsessz, mobiltelefon, al-
ternatív színház és erdélyi magyar
gírosz. Erdélyt nem megváltani, meg-
menteni, megőrizni kellene (ráadásul:
Budapestről), hanem elsősorban meg-
érteni. Meg békén hagyni.

Minket mindig értetlenül néznek,
hogy hát van-e ott rokonunk, vagy
odavalósiak vagyunk-e, hogy ez min-
ket ennyire foglalkoztat, mi a francot
érdekel minket Erdély, mit mászká-
lunk Kolozsvárra, Vásárhelyre, Szé-
kelyföldre, a Bánságba és egyebüvé.
Ilyenkor megkönnyebbülünk, hogy az
emberi szűklátókörűség konstans,
apánktól is ezt kérdezték harminc év-
vel ezelőtt, és a válasza neki is ugyanaz
volt. Nem, nincs. Minket ez érdekel,
odahúz a szívünk. Erdély tökéletes fel-
advány a magyar nemzeti paradigma
végső megértéséhez, a határok kitapo-
gatására, a bennünk lakó nemzetáruló
és nemzetvédő összeeresztésére. 

Erdély ettől függetlenül (vagy tán
épp ezért) igenis ifjúságunk egy da-
rabja, énekes madara mondhatni. A
gyerekkori határátkelős traumákkal
nem untatunk senkit, mindjárt jön a
Sengen. Meg az úgysem a mi Erdé-
lyünk. A mi Erdélyünk olyan rossz kis
autókban hosszan utazós Erdély volt,
fiatal emberekkel, akikből mára el-
méleti közgazdász lett, főhivatalnok,
jogtanácsos, menő ügyvéd meg mar-
ketingguru, olyan teljesen evidens
útitervekkel, hogy „majd találunk va-
lahol szállást”. És mindig lett szállás,
mert mindig a kocsmába kell menni
először, ilyen egyszerű. És azóta tud-
juk, hogy lehet aludni biztosítótársa-
ság irodájában, tizennégyen egy ma-
gánlakásban (mi a tévéasztal alatt),
gyereknek épített udvari játékház
padlásán, autóban; meg nem aludni

egyáltalán, csak inni pálinkát meg
nagy zsíros húsokat enni egy belénk
botló esküvőn. Megátkozódtatni villo-
gó szemű boszorkánytól az éjszakai
úton valahol kinn Moldvában, defek-
tet kapni napjában kétszer, a kukori-
cáson át autózni be Székre hajnalban,
elázni a Nagy-Pietrosz (damals: Hor-
thy Miklós-csúcs) alatt, rettegni a vil-
lámcsapástól és a pásztorkutyáktól.
Lefizetni a felvonóst. Nézni a gerincig
hatoló fájdalomban, hóbuckán, kite-
kert lábakkal a kék gyergyói eget. Jár-
ni az irtózatos sárban a falusi mellék-
utcát, haldokló öregemberektől utol-
só, románul elmotyogott titkokat
megtudni káposztaszagú nyárikony-
hákban, miközben az unoka ül né-
mán, és néha elhajtja nagyapjáról a
legyeket. Kelletlen káplánokból ki-
imádkozni a historia domust; nem,
nem vagyunk provokátorok, elvinni
sem akarjuk. Nem, nem a kastély mi-
att jöttünk, nem mi vagyunk a bárófi-
ak. Megérkezni a hajnali Kolozsvárra,
besettenkedni öreg polgárházak udva-
rán és kiereszteni a macskát. Vagy
egyszerűen csak ülni A.-val a gyimesi
szoros tetején, az ordítóan zöld réten,
hallgatni a teherautók zihálását és el-
mélkedni a végső nagy kérdéseken.

A három nyelven kitűnően, két-
három másikon tűrhetően beszélő
A., aki minden kívülálló egybehang-
zó állítása szerint a honi nemzetközi
jogtudomány egyik nagy reménysége
volt, józan, megfontolt, szenvedélyes
ember, eszményi erdélyi útitárs, tit-
kos példakép, pápai trónállók konfi-
dense egy napon otthagyta a dokto-
rit, kihajigálta a folyóiratait (néme-
lyiket felénk hajigálta), elment taní-
tani. Ma boldog középiskolai osztály-
főnök, családapa és szakkörvezető. 

Úgy vélném: megtalálta Erdélyt.
Ahová mindnyájan vágyunk.

C
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gyszer Jelenits István tanár úr a pia-
ristáknál mesélt egy furcsa keresz-
tény közösségről, amely Marseille-
ben működött az ötvenes években. A
közösség tagjai önként, szabad ide-
jükben öreg, magányos matrózokról
gondoskodtak. Eljártak hozzájuk,
segítettek a házimunkában, bevásá-
roltak, meghallgatták a magányo-
sokat. Egyetlenegy szabály volt.
Nem volt szabad beszélni Krisztus-
ról. A közösség tagjainak az volt az
elv, hogy legnagyobb kincsüket
nem akarják úgy reklámozni, mint
egy árut. Csak annak beszéltek Jé-
zusról, aki rákérdezett. Más kor,
más hely. Japánban kitalálták a
telefonos-internetes lelki gondo-
zást. Az idős emberektől minden-
nap SMS-ben megkérdezik, hogy
hogyan érzik magukat. Az üzenetre
háromféle válasz adható. Jól va-
gyok, rosszul érzem magam, vagy
magányos vagyok. Az utóbbi két vá-
lasz esetén automatikusan szöveg
érkezik az önkéntes idősgondozó
mobiljára, aki vagy felhívhatja a
hajlott korú embert, vagy ha nem ér
rá, továbbíthatja más kollégájának
az SMS-t. 

Itthon egy barátnőm anyukája sa-
ját elhatározásból odafigyel az utcá-
jában lakó idős emberekre, és ha va-
lakit nem lát a szokott sétáján vagy a
ház előtt, akkor becsönget hozzá. Így
talált rá a szomszédasszonyára, aki
egy napja feküdt a földön combnyak-
töréssel. Megmentették az életét.
Már csak ezért is érdemes körbenézni
a magunk háza táján. Ezért keres-
tünk fel kevéssé ismert, csendben
dolgozó önkéntes idősápolókat. Túl a
hilden, túl az aranyalkonyon.

JEZSUITÁK VS LAKÓTELEP
Először a miskolci panelrengeteg kö-
zepén található Fényi Gyula Jezsuita
Gimnáziumba mentünk. Velkey Ba-
lázs ötgyermekes matektanár foga-
dott minket, aki az iskolában a diá-
kokkal egy időseket segítő szolgálatot
szervezett. Fakultáció gyanánt. A
modell, amely jól illeszkedik a jezsu-
ita nevelésbe, arról szól, hogy a diá-
kok fél éven keresztül hetente másfél
órát rászoruló emberekkel töltenek.
Az idős rászorultak látogatása és gon-
dozása mellett a fogyatékkal élőknek
színházat szerveznek, cigánygyere-
kekkel játszanak. Hospice szolgála-

tot is vállalnak, haldokló emberek
mellett vannak az utolsó óráikban. 

Az ötletgazda Velkey Balázs el-
mondta, hogy a rendszer az önkén-
tességre épül. Itt nincsen ellenőrzés,
nincsenek jegyek, mindenkinek a
lelkiismeretére bízzák, hogy meny-
nyit foglalkozik a rábízott feladattal.
És jóllehet nincs tanulmányi vagy
egyéb következménye annak, ha va-
laki kevés időt tölt el a szolgálattal, a
diákok mégis szeretnek ezzel foglal-
kozni. Évente átlagosan hetven gim-
nazista veszi fel a fakultációt. A ta-
pasztalatokat megosztják egymással
az osztályfőnöki órán, és a félév vé-
gén értékelik az elvégzett munkát.

Azok a gyerekek, akik ehhez ked-
vet és elszántságot éreznek, félév ele-
jén kapnak egy listát a lehetőségek-
ről. A listában le van írva, hogy mi 
a feladat, például „Ica néninek
számítógép-oktatás”, „Juli néninek
bevásárlás” vagy „Géza bácsival kár-
tyázás”. Hospice szolgálatot csak az a
diák vállalhat, aki elsőnek jelölte azt
meg. Aki ilyen feladatot vállal, an-
nak a szüleivel is egyeztetnek, hogy a
gyerekük elég erős-e ahhoz, hogy
haldokló embereken segítsen.
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Most könnyen ugrál az ember. Aztán majd nem fog. Most nincsenek távolságok, aztán
majd a posta is végtelen messzire kerül. Leugranánk, de már nem megy. Aztán lete-
szünk a levélírásról is, mert a címzés betűivel sem tudunk megbirkózni. Lám-lám, már
meg is öregedtünk. A párunk fényképe elsárgult, a gyerekek elköltöztek, az unokák nem
érnek rá. És a kutyánk is meghalt, pedig vele milyen jókat beszélgettünk. Mi lesz most?
Ki nyit ránk ajtót? Önzetlenül.

ÉLET

Önkéntes dédiszitterek 

ADDIG ÖRÜLJ, 
AMÍG ADNI TUDSZ

írta: SKRABSKI FRUZSINA, NOVÁK TAMÁS

E

A 97 éves Joli nénit még a kézilabda is érdekli
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lánya már meghalt. Aztán témát
vált: „Aludtam kilenc óráig. Most
nincs semmi dolgom.” „Úgy a jó. Ha
mi is megtehetnénk…” – vágja rá
irigykedve Ádám.

PILISI MAGÁNY
A következő állomás Pilis, a Buda-
pesttől negyven kilométerre fekvő
kisközség.  Korán sötétedik, a sár és a
hatalmas tócsák elrejtik a kátyúkat az
utcán. Domonyi Erika evangélikus
hitoktatóhoz jöttünk. Gyülekezete
három éve az evangélikus egyházme-
gyénél pályázott idősgondozásra és
szociális munkára. Egy évig az egy-
ház fizette a szolgálatot, aztán a kö-
zösség adta össze a pénzt. Idén azon-
ban Erika már önként lát el tíz embert
a faluban. Nincs rá keret, de ezt nem
lehet megmondani a rászorulóknak,
úgyhogy nem hagyhatja őket maguk-
ra. Pedig ez az önkéntes feladat sok-
szor napi tizenkét órát is elvesz. Siet,
csak a kocsiban beszélgetünk. Azt
mondja, először nagyon nem értették
a faluban, hogy valaki önként segít és
az időseknek ezért nem kell pénzt fi-
zetni. Sokan értetlenkedtek és na-
gyon bizalmatlanok voltak. Miért jár
az öreghez? Miért nem fogad el
pénzt? Bár itt lakik a faluban, itt élt
mindig is a helyiek között, nehéz volt
az idősek bizalmát megnyerni. Annyi
rosszat láttak már. 

Először Erzsi nénihez ugrottunk
be. Hátsó kisház, fejlehúzás, szoba-
konyha. Erika visz neki sorbitolt (cu-
korpótlót), mert a néni cukorbeteg.
Erika sokat segített itt, az idős hölgy-
nek három éve combnyaktörése volt.
A sarkán lett egy seb, ami az egész-
ségügy útvesztőiben elfertőződött.
Erika viszont kitartó volt, évekig ke-
zelte, így az amputálás elmaradt, a
láb szerencsésen meggyógyult. Erzsi
néni gyerekei nehéz esetek, a fiú az
alkohol és a játékgépek rabja lett, a
lánnyal pedig megromlott a viszony.
Erika békítette ki a családot. 

Mari néni takarítónő volt a Nyu-
gatiban. Nem szeret kiszolgáltatott
lenni. Az elhunyt férje tanácsát tart-
ja: addig örülj, amíg adni tudsz.
„Most is próbálok még segíteni:
megtörtem a szomszédnak a diót.”

Aztán átnézünk Kati nénihez.
Nyomor. Mélyszegénység. Düledező
házban egy kis sparhelt melegíti a
szoba-konyhát. Vele él a fia is, akit
otthagyott az asszony, és sokat iszik.
Ilyenkor agresszív. Az unoka pedig –
egy huszonéves fogyatékos lány – ál-
landóan elcsavarog. Szegény lány kü-
lönböző bandákhoz csapódik, ahol
kihasználják – lopattak vele és volt
már több abortusza is. Burokban élő
jómagunk kicsit megdöbben, próbál
valami biztatót mondani, aztán in-
kább elbúcsúzunk. Erikát kitesszük a
templomnál, kikerülünk még né-
hány tócsát, és lassan hazaindulunk. 
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„Nem kell vallásos témákról be-
szélgetni” – magyarázta a matekta-
nár.  –  „A diákok között sem min-
denki vallásos. A látogatások főleg
játékról szólnak, van olyan néni,
akivel römiznek, mással pedig
ország-városoznak. Mindig ketten
mennek, egy idősebb, aki már előző
évben is látott el ilyen szolgálatot, és
egy fiatalabb diák. A nénik mindig
izgatottan várják, hogy ki lesz a kö-
vetkező évben a két „áldozat”. „A leg-
nagyobb szükség egyébként éppen
itt, a lakótelepen van ránk, az idős,
magányos emberek látogatása na-
gyon fontos. Hiszen a szeretetott-
hon, vagy a fogyatékosok intézete,
az óvoda elvan nélkülünk is, viszont
ezekkel az emberekkel nem foglalko-
zik senki” – magyarázza a szolgálat
értelmét Velkey Balázs.

„Sokszínű a munkánk. Egyszer
egy idős, mozgáskorlátozott néninek
meghalt a férje. Mindketten a szere-
tetotthonban éltek. Az otthon mun-
katársai is elismerték, hogy a gyere-
kek segítettek a legtöbbet a gyász fel-
dolgozásában. Később az idős asz-
szony kapott számítógépet és most
őt tanítják e-mailezni. Ő nagyon
népszerű a diákok körében” – moso-
lyog a tanár.

Néha akadnak nehézségek. Példá-
ul a hospice szolgálatnál előfordul,
hogy a beteg nem akar beszélgetni,
vagy csak egy vörös rózsát találnak a
gyerekek az ágyán – mert már meg-
halt. Volt egy néni, aki agygörcsöt
kapott és nem tudtak hozzá a diákok
bejutni. A tanárral együtt mentek
vissza. Csak mutogatva lehetett vele
kommunikálni, mert a görcstől nem
tudott beszélni. A látogatók hívták
ki a mentőket az idős, magányos be-
teghez.

MAGYAROK VS NÉMETEK
A beszélgetés után mi is felkereked-
tünk két diákkal – Dudás Klárival és
Horváth Ádámmal –, hogy megláto-
gassuk a 97 éves, egyedül élő Joli né-
nit. Az idős hölgy már nem mer elin-
dulni otthonról, mert fáj a lába és szé-
dül. A szomszéd vásárol neki. De a be-
szélgetések mellett gyakran a diákok
is elugranak a patikába. Útközben
megkérdeztük őket, hogy nem irigy-
kedik-e a nagymamájuk, hogy nem
őket látogatják, hanem egy idegent.

„Nekem két dédanyám is van,
mindkettő ott lakik az utcánkban,
úgyhogy vágom ezt a témát. Nem
irigykednek, hanem örülnek neki,
hogy ilyenekkel is foglalkozunk” – fe-
leli Ádám. Joli nénit cseppet sem za-
varja, hogy négyen törünk be hozzá,
fotóssal és a gyerekekkel. Jókedvvel
fogad, és senki sem stresszeli magát.
A gyerekek beülnek a fotelba és me-
sélnek, Klári a Mikulás-ünnepségről,
ahol krampusznak öltözött, Joli néni
pedig az életéről és a kézilabda vb-ről,
ahol a nagydarab németek nem enge-
dik érvényesülni a magyar lányokat.
Ádám bólogat, szerinte is esélyesek a
németek, Joli néni szerint is „veszé-
lyes az a nagy beálló német, de mi is
jól játszunk”.

Kiderül, hogy Joli néni már min-
dent előre elintézett, „Sírom már
van, csak fel kell emelni a tetejét, az
nem egy nagy összeg. Már a hatvanas
években megvettem. Mikor halok
meg? Nem fog elvágni a busz, hiszen
nem megyek ki az utcára” – mondja.
„Ne mondjon ilyeneket. Akkor kihez
járjunk majd?” – kérdi Klári. „Mindig
van olyan öreg, aki rászorul” – feleli
Joli néni, akinek az egyik fia Ameri-
kában lakik és minden vasárnap fel-
hívja. Kilenc unokája van és két fia, a

A gimnazisták párosával járnak az idős emberekhez

”

Velkey Ba-
lázs: nincse-
nek jegyek,
mindenkinek
a lelkiismere-
tére bízzák,
mennyit fog-
lalkozik a rá-
bízott fel-
adattal
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felvidéki és erdélyi diákjaik mesél-
tek az elvégzett képzésekről, a közös
élményekről. Utánuk a sikeres, fia-
tal erdélyi vállalkozó, Kurkó János
György vette át a CTP Év Embere dí-
jat, és mondta el saját történetét a
magyarországi építőipari fusizástól
az Öcsi Fuelen át a vállalatbirodalo-
mig. A programot Fábry Sándor fel-
lépése után Kovács András Péter
sztendápkomedista abszurd árveré-
se zárta. Az egész estéből sugárzott
a lendület, az érdeklődés és a hozzá-
értés. A felajánlásokból és az árve-
résből több milliós adomány jött
össze az est céljára, egy kárpátaljai
képzés beindítására. 

A Dr. Forgách Péter által létreho-
zott alapítvány keresztény szellemi-
ségű amerikai egyetemek posztgra-
duális képzéseire és szakmai gyakor-
lataira szóló ösztöndíjakkal segít
magyar diákokat, hogy aztán a ten-
gerentúlon megszerzett tudást or-
száguk és szűkebb pátriájuk építésé-
re hasznosítsák. A CTP honlapján
(www.ctpinfo.hu) többek között kü-
lönféle MBA, kommunikációs és
nemzetközi üzleti kurzusok ösztön-
díjait kínálja a diplomával rendelke-
ző, jó angol nyelvtudású, keresztény
értékrendet valló fiatalok számára.

Néhány évvel később, 2000-ben
indította el az alapítvány Ifjúsági
Üzleti Programját (IÜP), amivel a kö-
zépiskolás korosztályt célozza meg.
A budapesti és a szegedi helyszínen
egész évben öregdiákok és neves üz-
letemberek tartanak előadásokat a
vállalatok egyes részfunkcióinak
működéséről és az etikus üzletről a
gimnazisták részére, akik aztán
nyáron másfél hetes, intenzív mű-
helymunkán mutathatják meg, ho-

gyan hasznosítják az elhangzotta-
kat. Csapatokba szerveződve egy sa-
ját ötleten alapuló vállalkozás üzleti
tervét kell kidolgozniuk a költségve-
téstől a forrás-szerzésen át a marke-
tingig, majd ezt prezentálniuk is
kell a zsűri előtt. Végül a teljesítmé-
nye alapján kiválasztott négy diák
kéthetes amerikai tanulmányúton
vehet részt.

A magyarországi helyszínek mel-
lett évek óta jelen vannak Erdélyben
(Csíkszereda) és a Felvidéken
(Somorja) is. Az egyhetes nyári
programmal tizenhét-tizennyolc
éves középiskolásokat tanítanak
alapvető vállalkozási ismeretekre,
csoportmunkára és a megfelelő elő-
adásmódra. Tóth Zoltán, az IÜP ve-
zetője őszre vagy jövő tavaszra várja
a kárpátaljai, beregszászi indulást.
Most kezdik meg a helyi főiskolá-
val, mint tervezett helyszínnel az
egyeztetést. Mint mondja, kezdet-
ben általában némi távolságtartás-
sal fogadják őket, a kapcsolatfelvé-
tel is nehézségekbe ütközik, idő kell
hozzá, hogy kialakuljon a kölcsönös
bizalom. Csíkszeredán például eh-
hez évekre volt szükség. Azóta már
találtak helyi támogatókat is a fagy-
laltostól a Fenyő Hotelig, és kiala-
kult a korábbi diákokból egy szűk
mag, akik minden nyáron segítik a
munkát. Mint Zoltán elmondja, az
első turnus résztvevői ezekben az
években végeznek az egyetemeken.
Sok visszajelzés érkezett, hogy az
utolsó középiskolai évet megelőző
nyári képzés segített nekik az egye-
tem- és pályaválasztásban. Az ott
megszerzett tudás segítségével ta-
nulmányi versenyeket nyertek, töb-
ben diákvezetők lettek. Zoltán ab-
ban bízik, hogy az együtt töltött idő
az egyszeri lökésen túl a jövőben
munkájuk vagy saját vállalkozásuk
során is erős hálóként fogja majd
össze az IÜP-eseket.

Gáll-Oravecz Ágnes Bukarestben
tanul belsőépítészetet és lakberen-
dezést, 2005-ben vett részt az ala-
pítvány képzésén. „Emlékszem, az
első nap rögtön a Félszigetet követ-
te, ezért nagyon kevesen voltunk,
sokan csak másnap érkeztek meg.
Véletlenszerűen rendeztek csapa-
tokba minket, így sok új emberrel
kellett együtt dolgoznom. A délelőt-
ti órákon elhangzottak alapján dél-
után a csapattal saját kitalált cé-
günket kellett rendezgetnünk: mi
egy rendezvényszervező vállalkozást
alapítottunk.” A diákok közül leg-
többen a Márton Áron Líceumban
és a Kájoni János Kereskedelmi Isko-
laközpontban tanultak. Az egyhe-
tes program végén helyi vállalkozók
előtt kellett a csapatoknak bemutat-
niuk és megvédeniük üzleti tervü-
ket. „Eléggé kiosztottak minket. Jó
volt, vagány volt” – summáz Ágnes.

T
avaly október végén a budapesti
Szent Imre Gimnáziumban részt
vettem a Calasanctius Ösztöndíj
Alapítvány adománygyűjtő vacsorá-
ján. A dísztermet megtöltő vendé-
gek nagy része a huszonöt-negyven-
öt év közötti korosztályból került ki.
Előbb az alapítvány képviselői be-
széltek célokról és eredményekről,
aztán korábbi magyarországi,

MÓD
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„Jó volt, vagány volt.”

TUDÁS, ÜZLET ÉS
KERESZTÉNY ETIKA

„Keress jól, élj mértékletesen, és adj
vissza a környezetednek!” – szól a
Calasanctius Training Program (CTP)
jelmondata. Ennek jegyében juttat-
nak ösztöndíjakhoz magyar egyete-
mistákat Amerikában és szerveznek
üzleti képzéseket hazai és határon túli
középiskolásoknak.

írta: BALOGH ÁKOS GERGELY
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Kevés olyan hely volt szerte Európá-
ban, ahol ennyi nemzetiség élt volna
együtt. A magyar, román, szász,
sváb, zsidó, örmény, olasz, szerb kö-
zösségek mind rányomták a maguk
bélyegét az erdélyi konyha virtuális
képeslapjára. Ehhez jött még a török
konyhakultúra erőteljes hatása. 

Gasztronómusok úgy tartják, hogy
a régi magyar konyha a török uralom
idején szinte teljesen megsemmisült.
A hódoltság területén helyét átvették
a török szokások, aztán a török kiűzé-
se után erőteljes német hatás követ-
kezett. A végső döfést a pirospaprika
19. századi térhódítása adta, amely
minden más egyéb fűszert kiszorí-
tott. Étkezéskutatók állítják, hogy a
tradicionális magyar konyha a török
hódoltság idején visszaszorult az
önálló Erdélyi Fejedelemségbe, és itt
élt tovább. Az „erdőn túli terület” vi-
szonylagos elszigeteltsége megőrizte
a magyar konyha archaikus jellegét,
tehát az igazi régi magyar konyhát Er-
délyben kell keresnünk. A kérdésben
természetesen nem tudunk és nem is
akarunk állást foglalni, de annyi biz-
ton állítható, hogy az erdélyi konyha
jól megkülönböztethető a paprika-
hagyma-zsír 19. században kialakult
itthoni mindenhatóságától. A Király-
hágón túli konyha korántsem hasz-
nálja olyan mértékben a paprikát,
mint az anyaországi. Az ételek fűsze-
rezése sokkal változatosabb, ízben
gazdagabb. Kedvelt fűszer például a
tárkony, a csombor (borsikafű), a
medvehagyma, a fenyőmag és a roz-
maring. Alapanyagaiban is nagyobb

ÍZVILÁG

Medvehagyma, csombor és rozmaring 
– Erdélyi konyha a javából

húsételek között a vadból készítettek
elég rosszak és csúnyák voltak. De
feltálaltak sok halat is: pisztrángot,
tokhalat, kövicsíkot, vizát meg még
másféléket is, amelyek finomak vol-
tak, csak szokásaik szerint a minden
ételükbe bőségesen adagolt fokhagy-
ma és torma rontotta el – emlékezik
vissza naplójában Jerzy Ballaban, aki
IV. Ulászló lengyel király követeként

vett részt a már apja életében fejede-
lemmé választott II. Rákóczi György
esküvőjén 1643 januárjában Gyula-
fehérváron. A lesújtó véleményt a
lengyel–magyar barátságra tekintet-
tel elnézzük a királyi követnek, mert
a helyzet nem volt ennyire rossz, sőt. 

Kiindulásként pufogtassunk el
egy-két kötelező közhelyet: Erdély a
népek konyháinak olvasztótégelye.

A gasztronómia szakemberei szerint a tradicionális magyar
konyhát előbb a török félhold nyomulása, majd a 19. század
végi paprikaőrület tette végképp taccsra. Ha ősi magyar
ízmotívumokat akarunk találni, akkor Erdélybe kell men-
nünk, ahol – éppen a viszonylagos elzártság miatt  – nyomok-
ban még fellelhetőek a régi étkezési kultúra jellegzetességei.
Mivel szentül hiszünk az egy és oszthatatlan, tizenötmilliós
magyar gasztronemzetben, ezért 21. századi Julianus barát-
ként jártuk be konyhakultúránk őshazáját. 

ÉRTED ÉLÜNK
ÉS FALUNK
írta: HEGEDŰS ZOLTÁN

2008jan_30-44_5.qxd  2008.01.03.  8:50  Page 31



repertoárral rendelkeznek az erdőelvi
ételek. Szívesen használnak zöldsé-
geket: a  tök, a káposzta, a hagyma,
a paradicsom, a paradicsompaprika,
a bab (erdélyiesen: paszuly), a padli-
zsán, a sárgarépa (erdélyiesen: mu-
rok) a legkedveltebbek. A húsok fel-
használásában is bátrabbak. A ma-
gyarországi aranynégyszög (pulyka-
csirke-disznó-marha) mellé Erdély-
ben a birka is bekapcsolódik. 

Nem szeretnénk az alapján kü-
lönbségeket tenni, hogy melyik étel
kitől származik: már csak azért sem,
mert sokszor nem is lehet megállapí-
tani, hogy igazán melyik nép volt az
adott étel szülőatyja. Például sokszor
mondják, hogy a románok mindent
fokhagymáznak. 1940-ben, a ma-
gyar impériumváltás idején sok ro-
mán döntött úgy, hogy elhagyja
Észak-Erdélyt. Szatmárnémetiben a
román nemzeti hős, Vasile Lucaciu
szobrának a nyakába a magyarok az
éj leple alatt egy fokhagymafüzért
tettek egy román feliratú táblával:
„Drága Testvéreim! Ne hagyjatok
itt!” A románok másnap szekérre tet-
ték a szobrot és elvontatták maguk-
kal. (Aztán 1945-ben visszahozták – a
szerk.) Ez alapján joggal állíthatjuk,
hogy a fokhagyma román nemzeti
szimbólum, de mint azt a lengyel kö-
vet is lejegyezte: a 17. században már
az erdélyi magyar konyhának is az
egyik legfontosabb alapanyaga volt.

A BECSÜLETEN 
ESETT CSORBA
„Ha Erdélyben járnak, mindenkép-
pen kóstolják meg a csorbalevest!” –
tanácsolják az útikönyvek. Rögtön
tegyük hozzá, hogy ez egy pleonaz-

mus, azaz szószaporítás (lásd még:
La Manche-csatorna, helyileg hol
laksz stb.). A csorba ugyanis levest
jelent, törökül és románul is. A hü-
lye nyelvészkedést sutba dobva meg-
állapíthatjuk, hogy az erdélyi
leveskultúra igen gazdag. Mi, reak-
ciósok leginkább a parasztcsorbát, a
pacalcsorbát és a tárkonyos pityóka-
levest kedveljük. 

A savanyú íz az erdélyi levesek sa-
játja. Eredendően korpaciberével sa-
vanyították, manapság gyakran ece-
tet használnak. A levesekben fűszer-
ként előfordul a babérlevél, a csom-
bor, a kakukkfű, a tárkony, a lestyán
és a fokhagyma. Betétként kedveltek
a húsgombócok, a bárány-, ürü-,
marha-, borjú-, szárnyas- és vadhús-
ok. A levesek elmaradhatatlan kiegé-
szítője a tejföl. Érdekes, hogy Erdély-
ben a magyar tejfölnél hígabb, de
többünk állítása szerint is ízletesebb
tejfölt készítenek. Ugyancsak gyako-
ri vendég a levesekben az erős zöld-
paprika, de nem az anyaországban
ismert erős-rettenetes, hanem a
zöldpaprika befőzött, ecetes változa-
ta. Érdekes színfoltja a tradicionális
székelyföldi leveseknek az agyasle-
ves. Kizárólag disznótorok alkalmá-
ból készítik savanyúkáposzta-léből,
disznóagyból és húsgombócokból.
Frissen reszelt tormával fogyasztják.

PADLIZSÁNKRÉM 
ÜBER ALLES
Az erdélyi konyha magyarországi él-
lovasa a padlizsánkrém. 10-15 évvel
ezelőtt csak egy-két itthoni étterem-
ben lehetett kapni az erdélyiesen
vinettakrémnek nevezett előételt,
mára már közkedvelt lett az anyaor-
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szágban is. Az étel eredete szintén
török, a fő alapanyag padlizsánt
gyakran nevezik törökparadicsom-
nak is. A padlizsánkrém készítésé-
nek két iskolája van: az egyiket köve-
tők tesznek bele majonézt, a másik
meg nem. Az igen ízletes krém a
vendéglők étlapjain előételként sze-
repel, de otthon a vacsora fő fogása-
ként is fogyasztják. Ugyanígy van-
nak a zakuszkával is. Ez a Magyaror-
szágon kevésbé ismert (elő)étel –
meglepetés! – szintén balkáni erede-
tű. A szerb ajvárhoz hasonló, 
paradicsompaprikából, hagymából,
paradicsomból  készülő ételbe babot
(paszulyt) is raknak. A háziaszszony-
ok ősszel óriási adagokat főznek belőle,
hogy aztán üvegekbe elrakva télen ez-
zel is betömhessék az éhes szájakat.

BALKÁN FANATIK, 
TÖLTÖTT KÁPI
Talán nincs egyetlen erdélyi étterem
sem, amelyiknek étlapján ne szere-
pelne a román konyha büszkesége, a
mititei, más néven mics (magyarul:
kicsi). Ez is tipikus balkáni étel.
Ugyanúgy megtaláljuk Szerbiában
és Bulgáriában is, csak más elneve-
zéssel (csevap, scsevapcsicsi). A da-
rált marha-, sertés- és birkahús, il-
letve az ezek bárminemű párosításá-
ból gyúrt képződmény nyílt pará-
zson megsütve a legfinomabb. Er-
délyben leginkább mustárral tálal-
ják, másként, mint a Balkán többi
országában, ahol inkább ajvárral fo-
gyasztják. A mics mellett Erdély-szer-
te kedveltek a parázson sült húsok.
Ezeket fogyasztás előtt előszeretettel
kenik meg fokhagymalével (román
neve: mujdei, ejtsd muzsdej), ami

MÓD

ÉLET

Bár a 2004-es román helyhatósági választási kampány
tévévitájában Emil Boc, Kolozsvár jelenlegi polgármes-
tere a Bibliára esküdözött, hogy nem működik együtt a
magyarokkal, a Funar-korszak után mégis jobb idők kö-
szöntöttek a kincses városra. A szemmel látható gyara-
podás és a mega-beruházások (például Pólus Center)
mellett jelentősen csökkent az a nyomasztó érzés,
amely az elmúlt tizenöt évben nehezedett az emberre,
ha Erdély fővárosában sétálgatott. Csoda nem történt,
de mindent átfogó látványos fellendülés igen: a vendég-
látásban és az éjszakai életben már magabiztosan euró-
pai a színvonal. Ha késő este érkezünk Kolozsvárra, és a
ránk váró éjszakai bulizást csak egy rövid büfévacsorával
akarjuk előkészíteni, akkor jól tesszük, ha az egykori
New York-palota mellett ötven métert elhaladva, az ut-
ca túloldalán lévő pizzáshoz térünk be. Pár lej ellenében
remek, friss saormát (helyi gyrost) és pizzaszeleteket
kapunk. Ha feltöltődtünk, akkor az After Eight diszkó-
ban (Str. Samuel Brassai, nr. 12.) csaphatunk bele a le-
csóba. Trendi hely, sok külföldivel és magyar személy-
zettel. Ha a társaság senior frakciójához tartozunk, ak-
kor egy idő után áttehetjük székhelyünket a Mátyás ki-
rály szobrával átellenben található, elegáns és a sok
évszázados épület ellenére modern Diesel kávézóba. Ott

akár hajnali négyig kortyolgathatjuk a kiváló
Murfatlart. Az ébredést követően egy –  igényes, nagy-
polgári lakásban üzemelő – éttermet célozzunk meg,
mondjuk a román „La casa veche”-t a volt Mikó utcában
(most: Str. Clinicilor, Nr. 14), – ahol tökéletes csorbát és
hatalmas hústálakat fogyaszthatunk első osztályú ki-
szolgálás és elfogadható árak mellett. Ugyanebben az
utcában javasolt a szintén kifogástalan koszttal büsz-
kélkedő Toldi étterem meglátogatása is. A havas–varjas
házsongárdi múltidézés után (a temetőben továbbra is
stabil magyar többséggel) vár minket a kolozsvári ma-
gyar diákság törzshelye, az Insomnia (Str. Universitatii,
Nr. 2.). Jólesik a hetvenes évek hivatali Magyarországá-
nak kedvenc kombójával, a konyak-kávé duóval nyitni,
majd miután mindenkit sikeresen meggyőztünk válasz-
tásunk helyességéről, jöhetnek a vörösborok és ismét
feloldódhatunk a városi éj pörgésében. Ne hagyjuk ki a
magyar szótól hangos Café Klausent, azaz az „új
Krajczárt” (szintén egy nagyméretű lakás a belvárosi sé-
tálóutcában), ahol viszont látványosan elbukik külpoli-
tikai szerkesztőnk sajátos elmélete a vodkába locsolt
Red Bull üdvös hatásairól. Végezetül sétáljunk egy na-
gyot a Szent Mihály-templom körül és harapjunk  az
egészséges, friss levegőbe! – NÉVAI GÁBOR

”

A magyaror-
szági arany-
négyszög
(pulyka-
csirke-disz-
nó-marha)
mellé Erdély-
ben a birka 
is bekapcso-
lódik

SZOMBAT ESTI LÁZ KOLOZSVÁROTT
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sóval, pár csepp fehérborral habosra
kevert zúzott fokhagyma. A hegyi
patakok édesvízi halállományának
köszönhetően Székelyföldön közked-
velt a szintén parázson megsütött
pisztráng is, melyet ugyancsak
fokhagymalével bolondítanak meg
(mint Jerzy Ballaban leírásából tud-
juk: évszázadok óta). 

Hogy a legfontosabb ételről is be-
széljünk: az erdélyi töltött káposzta
hasonló az anyaországihoz, talán
annyiban különbözik, hogy a fűsze-
rezése gazdagabb, például csombor is
kerül bele. Gyakran nem káposztába
töltik a húst, hanem bármilyen fo-
gyasztható zöld levélbe, például sző-
lőlevélbe. Ezt Erdélyben töltikének
nevezik. A káposzta egyébként is na-
gyon fontos alapanyag az erdélyi
konyhában, gondoljunk csak a ka-
porral és csomborral készült lucskos
káposztára. A főételek közül közked-
veltek a különféle tokányok és vetre-
cék. Ezek rokonságban állnak a pör-
költekkel, de sokkal több fűszert
használnak hozzájuk, és a húst álta-
lában csíkokra vágják.

Az erdélyi konyha tanulmányozá-
sánál nem lehet kihagyni a pulisz-
kát. E kukoricalisztből készített étel
egyaránt kedvelt a magyarok és a ro-
mánok között is. A puliszkát néha
köretnek készítik, például a töltött
káposzta mellé, de a leggyakrabban
főételként fogyasztják juhtúróval,
tejjel vagy tejföllel gazdagítva. Vi-
gyázat! Ha erdélyi étteremben túrós
puliszkát választunk, az szinte min-
den esetben juhtúróst jelent. 

ÉDES ERDÉLY
Mielőtt beleugranánk az erdélyi
édességekbe, ismét egy kis szóértel-
mezéssel kell kezdeni. Erdélyben a
süteményt tésztának nevezik. Ha
tehát tésztát mond az erdélyi, azt

minden esetben a sült tésztára, sü-
teményre érti, nem a főtt tésztára,
amit laskának nevez. Az erdélyi sü-
temények is eltérnek az anyaorszá-
giaktól, például kevésbé kedveltek a
krémes-mázos torták. Tipikus erdé-
lyi édesség a kürtőskalács: kúpos sü-
tőfán sütik, hogy a parázs felett for-
gatva ráolvadjon a cukor. Néhány
helyen darált dióbelet is szórnak rá.
Ezen túl a mai kor „fúziós konyhá-
ja” is hatást gyakorolt az eredeti re-
ceptre, készül például kókuszresze-
lékkel megszórt kürtőskalács is
(mint ahogy a csepeli piacon is lehet
kapni „Hawaii lángost”, amire
ketchupot és ananászt raknak).

Éttermekben gyakran szerepel az
étlapon a desszertek között az ordás
palacsinta. Az orda egy másodlagos
eljárással, tejsavóból készített sajt-
féleség. Állaga lágyabb, mint a te-
héntejből készült túróé, de ahhoz
hasonlóan használható fel. 

NE CSAK EGYÜNK, 
IGYUNK IS!
Természetesen erdélyi gasztrotúránk
nem lenne teljes a helyi italok kósto-
lása nélkül. Kezdjük mindjárt a leg-
töményebbel! A bukaresti kormány
meghátrált a magyar–román pálin-
kaháborúban – a pálinka elnevezést
csak Magyarország és négy osztrák
tartomány használhatja hivatalo-
san, ettől még persze bárhol gurítha-
tunk magunkba páleszt. Erdélyben
elsősorban szilvapálinkát isznak (ezt
a románok cujkának nevezik), de
Székelyföldön elterjedt a köményes
pálinka és az áfonyapálinka is. A sö-
rök mezőnye nem túl színes.  Vannak
természetesen kedvelt helyiek
(Ursus, Bergenbier, Silva) és megje-
lentek a világmárkák is. A magyarok
előszeretettel isszák a Csíki sört
(Ciuc), mondván, hogy az legalább

Székelyföldön készül. Ez való igaz,
viszont a nagy sörgyárak (ugyanúgy,
mint Magyarországon) külföldi kon-
szernek tulajdonában vannak.

BORBAN AZ IGAZSÁG
A kommunizmus évtizedei után las-
san találnak magukra az erdélyi bo-
rok. A borvidékek közül nevezetes az
arad-hegyaljai, amely a Kárpát-me-
dence egyik legősibb borvidéke. Már
a Szent István-i időkből ismert, bora-
it az elsők között említik a történel-
mi feljegyzések. A vidék büszkeségei
a vörösborok, ezen belül is a. Keve-
sen tudják, de a Kárpát-medencében
itt készítettek belőle először vörös
aszút. A borvidék legismertebb gaz-
dasága Balla Géza borászata. Jó bo-
rok teremnek a Küküllő mentén és
Nagyenyed környékén is. Nagyon íz-
letes és a magyarországi borkedvelők
körében még nem  igazán felfedezett
borritkaságokat is találunk Erdély-
ben, melyek egyedülálló kulturális
hagyatékot képviselnek. Ilyen erdé-
lyi származású szőlőfajta a királyle-
ányka, mely a kövérszőlő és a leány-
ka természetes hibridje. Őshonos
fajta a leányka is, története Szent
Istvánig nyúlik viszsza. Már a Hu-
nyadiak korában kedvelt bor volt, ki-
zárólag Erdélyben és a Kárpátok déli
részén terem. E két utóbbi fajta (ki-
rályleányka és fekete leányka) a ma-
gyarországi borszaküzletekben is
kapható, a külföldi tulajdonban lévő
Halewood borászat tálalásában. Ér-
demes még megemlíteni a szintén
őshonos érmelléki bakatort, melyet
Ady is előszeretettel fogyasztott
nagyváradi évei alatt. A filoxéra-vész
és a kommunizmus majdnem telje-
sen kipusztította, a diószegi Bakator
Termelőszövetkezet most próbálja –
magyarországi segítséggel – újjáé-
leszteni ezt a híres-neves fajtát.

”
A levesek
elmarad-
hatatlan
kiegészítője
a tejföl
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MINDENNAPI
KENYERÜNKET 
írta: VRÁBEL KRISZTINA

Mindennapi kenyerünket süssük meg magunk! 
Garantáltan ekkor járunk a legjobban. Ehetjük azonnal 
forrón, vagy akár pár nap múlva, ilyenkor is teljes 
az élvezeti értéke, és nem utolsósorban tutira tudjuk, 
mit raktunk bele. Hogy macerás? Nem, ez nem igaz. 

SELF-MADE

34

ÉLETMÓD

2008jan_30-44_5.qxd  2008.01.03.  8:51  Page 34



A nagy áruházláncok színre lépése
tovább rontott a helyzeten. A pénz
nagy úr, és az itthoni vásárlási szoká-
sokat elsődlegesen a pénz, pontosab-
ban annak hiánya határozza meg. A
nép az áruházi, gyors technológiá-
val, ipari szemétből készült, vevőcsa-
logatóan olcsó, bekerülési ár alatt ér-
tékesített kenyeret veszi, így egyre
több pékség húzza le a rolót. 

BÜNTETÉS GYORSÍTOTT
ELJÁRÁSBAN
Hogyan készül klasszikusan a kenyér?
Egy rendesen kelesztett kenyér liszt-
ből, vízből, sóból és élesztőből áll. Ah-
hoz, hogy a liszt keményítőjének
összetett cukrai átalakuljanak, mini-
mum 6-8 órás erjedésre van szükség,
ugyanis ennyi idő alatt alakul ki az a
savtartalom, ami megadja a kenyér
ízét és garantálja biológiai eltartható-
ságát. Ennek a szavatossági időnek el-
vileg hosszabbnak kellene lennie,
mint a hazaút a madaras Tescóból,
azonban gyakorta pont ennyi ideig él-
vezhető egy áruházban sütött, kenyér-
nek álcázott adalékanyag-bomba.

A nagyáruházak helyben sütött
pékárui gyorsított eljárással, 1-1,5
óra alatt jutnak el a liszteszsáktól a
kenyeres gondoláig. Ennyi idő alatt
nem zajlik le az az erjedés, ami elen-
gedhetetlen a kenyér elkészítéséhez.
Ilyenkor kell adalékanyagokkal ráse-
gíteni az amúgy is rossz minőségű,
legolcsóbb lisztre, hogy abból (leg-
alább az eladásáig) kenyér jellegű ter-
mék szülessen. Az állományjavítók,
sikérváz-erősítők, térfogatnövelők,
habosító és puffasztó anyagok, színe-
zékek, savanyúságot szabályozó ada-
lékok a gyártási folyamat biztonságát
is garantálják. Ez magyarul annyit
tesz, hogy egy betanított munkás is
bőven képes havi nettó 70 ezerért ke-
nyértésztát összedobni, nem kell a
szakembert megfizetni.

ÁTVERNI, BECSAPNI,
MEGKÁROSÍTANI
A kenyérhez adható adalékanyagok
mértéke amúgy törvényben szabá-
lyozott. Elvileg az ilyen ipari szeme-
tet előállító gyártó nyugodt lelkiis-
merettel hajtja minden este fejét a
párnájára, hiszen a törvény szerint
ekkora mennyiségben nem lehet
egészségkárosító hatása azoknak a
kemikáliáknak, melyeket a kenyér-
be kever. A baj csak az, hogy ezt a

öldünkön a legrégebben, és azóta is a
leggyakrabban fogyasztott étel min-
den bizonnyal a kenyér. Annyi változa-
ta van, ahány pontján feltűnik a világ-
nak: lehet lapos, gömbölyű, hosszú-
kás, fehér, barna, fekete, kukoricából
készült, szárított, burgonyás, töltött,
teljes kiőrlésű, olajban vagy kemencé-
ben sütött. Ették minden nap az
egyiptomiak, a görögök és a dél-ame-
rikai azték birodalom lakói is. 

A magyarság a kenyér terén (is)
megosztott volt, más és más alap-
anyagból készítette a maga betevőjét. A
legelterjedtebb a búzalisztből sütött
volt, de a Duna–Tisza közén és az or-
szág keleti részében rozsból, Székelyföl-
dön árpából, Erdély más területein 18.
századtól kukoricából sütötték a kenye-
ret. A parasztcsaládoknál az asszonyok
dolga volt a kenyérsütés, általában he-
tente egyszer 5-8 kg lisztből sütötték,
kemencében. A világ azóta sokat válto-
zott, a kenyér azonban még mindig
nap mint nap az asztalunkra kerül. De
sajnos valami már nem a régi. Ükanyá-
ink kenyere, csodák csodája, tartósító-
szer nélkül is elállt a következő sütésig,
nem penészedett, nem keseredett
meg. Ma miért nem bír ki legalább egy
napot? – kérdezhetjük jogosan.

RÉGEN JOBB VOLT
A szerteágazó probléma egyik okát
tönkretett mezőgazdaságunkban kell
keresni. A háború után, hogy min-
denkinek jusson kenyér, mennyiségi
búzatermelésre kellett átállni. Nagy
terméshozamú fajtákat honosítottak
meg. Az intenzív gazdálkodással gya-
korlatilag meg is szűnt a magyar búza
legendás minősége. Ma 45-féle búzát
termesztenek Magyarországon, hiába
számítunk termőterület szempontjá-
ból kis országnak. Mivel a malmoknak
nincs akkora tárolókapacitása, annyi
feldolgozó egysége, hogy külön-külön
kezelje az eltérő minőségű gabonát, a
különféle fajták feldolgozása nem sze-
lektáltan történik. Így a garantált,
egyenletes minőség nehezen tartható. 

A pékségekből hiányzik a szakem-
berek tudása. Noha az utánpótlás-
képzés még működik, egyre keveseb-
ben választják e nem túl jövedelme-
ző, de legalább baromi kényelmetlen
szakmát. Elkényelmesedtünk. Senki
sem szeret hajnali 2-kor munkába
állni, így a péktanoncok is szíveseb-
ben mennek el biztonsági őrnek vagy
bolti eladónak. 
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felvágottgyártó, a joghurtkészítő, a
csipszes, a fagyis, a csokis, a sajtos
és minden más, feldolgozott élelmi-
szert előállító is így gondolja. Az
élelmiszerekkel bevitt adalékanya-
gok együttes hatását nem nagyon
vizsgálták. Majd meglátjuk húsz év
múlva.

Ha próbálunk egészséges kenyeret
venni, akkor is könnyen bajba kerül-
hetünk. A barna- és teljes kiőrlésű
kenyeret ugyanis gyakorta hamisít-
ják – egyszerűen színezőanyagokkal
festik be a kívánt árnyalatúra. Ha a
kenyeret felvágva azt látjuk, hogy a
barna szín teljesen egyenletes a ke-
nyérbélen, akkor átejtettek, mint
ahogy akkor is, ha gyanúsan édes a
kenyerünk. Ilyen termékek fogyasz-
tásával nem kerül több rostanyag a
szervezetünkbe. Jó esetben egy kis
malátát kapunk, rosszabb esetben
pedig mesterséges színezőanyagot. A
fent leírt kenyerek azon túl, hogy
hosszú távon feltehetően egészségte-
lenek, bűnrosszak is egyben. Nem
mondom, frissen, melegen még el-
fogadhatóak, de pár óra múlva erő-
sen romlani kezd a minőségük, míg
24 óra elteltével jellegzetes penészes
ízt vesznek fel. Megsavanyodnak,
héjuk szivacsszerűen bepuhul, belük
úgy morzsálódik, hogy sem szelni,
sem kenni nem lehet őket. Ilyenkor
mi történik? Az egykilós, ócsított ter-
mékről, miután a felét kihajítottuk a
kukába, kiderül, hogy nem is volt
olyan olcsó. Ezen az egyszerű közgaz-
dasági összefüggésen azonban csak
kevesen gondolkoznak el, és tovább-
ra is nap mint nap megveszik a gaz-
daságos izét.

Hol vegyük a kenyeret? Egyértel-
mű: hiperben ne. De hazai láncban
se, mert az árversenyben ők is hason-
ló módon nyomják le a beszállítókat,
akik ennek következtében trükközni
kénytelenek. Ennek pedig úgyis a vá-
sárló látja kárát. (Hipermarketekben
és hazai láncokban értékesítik az el-
adott kenyerek 70-75%-át.) 

Forduljunk azonban bizalommal
azokhoz a mintaboltokhoz, amelye-
ket pékségek üzemeltetnek (15%-a az
értékesített volumennek). Gyakran
találni jó kenyeret kis boltokban,
ahová egy-egy pékség szállít. Aki biz-
tosra szeretne menni, tényleg süsse
meg otthon magának!

(Szerzőnk gasztroblogja a www.fozzunk-
olaszul.blogspot.com címen olvasható)
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A pék-
tanoncok 
szívesebben
mennek el
biztonsági
őrnek vagy
bolti 
eladónak

DAGASZTÁS NÉLKÜLI KENYÉR
Íme egy, az interneten évek óta keringő, nagyon egyszerű recept, amellyel olyan kenyeret süthetünk, amiről még csak nem is álmod-
tunk. Az elkészítése nagyjából három percet vesz igénybe, majd jön a hosszú kelesztés, aztán újabb 1 perc munka és mehet is a sütőbe.
Hozzávalók: 50 dkg liszt (legjobb/egészségesebb fele-fele arányban teljes kiőrlésűt és BL80-as fehérlisztet vegyíteni), 4 dl víz, 1,5 teáskanál
só, 1/3 teáskanál szárított élesztő (nem elírás: egyharmad teáskanál!) 11.. Alaposan keverjük el a liszteket a sóval és az élesztővel! 22.. Keverjük hozzá a vizet is!
Nem kell kézzel belenyúlni. Kanállal nagyjából keverjük el, az állaga olyan legyen, mint egy sűrű nokedlitésztáé! 33.. 12 órára tegyük félre, közben mi is aludjunk egyet! 
44.. Másnap reggel keverjük át a tálban, és ismét egy órát kelesszük! 55.. 250 fokra melegítsük elő a sütőt, és kilisztezett tepsiben 30–35 perc alatt süssük szép barnára a kenyeret!
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udja a fene, mi késztethet
százkilós atlétákat arra,
hogy sokadmagukkal egy
szardíniásdobozba préselőd-

ve nyaktörő tempóban száguldozza-
nak egy kacskaringós jégkatlanban.
Megengedem, a kormányos munka-
körének azért van valami bája – ő leg-
alább kilát a koporsóból, és van lehető-
sége a manőverezésre. Na de ott van-
nak még alapesetben hárman, akik-
nek csak a katapultnál osztanak lapot,
menet közben fülüket-farkukat be-
húzva, embrió pózba dermedten csak
a tömeget növelik. Igaz, a dicsőségben
ők is osztoznak. Főleg, ha a legénység
leghátsó tagja időben kezdi a fékezést,
nem úgy, mint a Cool Runnings-ban
megörökített jamaicai reggae csapat
az 1988-as calgaryi olimpia mindent
eldöntő negyedik futamában.

LONDINEREK IHLETTÉK
Ki gondolná, hogy a bobozás is angol
találmány? A korcsolyaéleken közle-
kedő, szivarformájú kapszula és a
hozzá tartozó jégteknő feltalálója
Caspar Badrutt, a ma is fényűző

Palace Hotel St. Moritz első tulajdo-
nosa. A szóban forgó szállodát ki-
mondottan a nyári hónapokra építet-
ték a svájci nyaralóhelyen: hagyomá-
nyosan ez a szálloda látja vendégül
ma is a királyi családokat, főrende-
ket. Tekintve azonban, hogy az év
kétharmad részében a szobák üresen
álltak, a leleményes igazgató kitalál-
ta, hogy mivel lehetne a környéket
télre is vonzóvá tenni. Badrutt ötlete
volt, hogy az addig elsősorban gyógy-
vize és friss hegyi levegője miatt kere-
sett hegyi falucskát igazi téli sportpa-
radicsommá varázsolja. A csöndes vá-
roska lejtős utcáin szánkóversenyeket
rendezett, amelyek ismertsége és
népszerűsége futótűzszerűen terjedt
a kalandvágyó angol arisztokrácia kö-
reiben. Az ötletet a szállodai kulik ál-
tal a lejtős, jeges utcákon csomag-
szállításra használt szánok adták. A
megsokasodó balesetek azonban ha-
mar kivívták a békés svájci polgárok
ellenszenvét, ezért az igazgató 1875-
ben úgy döntött, hogy épít a város ha-
tárában egy kanyarokkal teletűzdelt,
félcső formájú favázas ródlipályát,

amely jeges-fagyos időben kiválóan
alkalmas a versenyek lebonyolításá-
ra. Ez az építmény a mai napig üze-
mel, miután két olimpián is használ-
ták, hiszen 1928 után 1948-ban is St.
Moritz rendezhetett téli ötkarikás já-
tékokat. Az építmény egyike azon ke-
vés ma is működő pályának, amelyet
nem mesterségesen hűtenek.

TÖRI
Az 1800-as évek végétől a szállóvendé-
gek is tevékenyen közreműködtek a
szánkók/bobok ki- és továbbfejleszté-
sében: így jött létre a hagyományos
„láb kinyújt, fej hátraszeg” szánkó
után az úgynevezett skeleton, ahol a
delikvens fejjel előre hasmánt helyezi
magát a tepsire, valamint az ötös, a
négyes és végül a kettes bob. Az első
kimondott skeletonpályát brit kato-
nák építették 1882-ben a szomszédos
Davosban. Szemben a hagyományos
szánkó végsebességével, ami 140
km/óra körüli, a skeletoné „csak” 130
km/óra. Ez utóbbin azonban egyálta-
lán nincs fék, így egy esetleges hiba
versenyzőnk egész napját elronthatja.

Ezek után érthető, hogy az első hi-
vatalos szánkóklubot is angolok alapí-
tották 1887-ben, amelynek 1929-ig
csak kékvérű, brit alattvaló férfiak le-
hettek a tagjai. A szóbanforgó klub a
mai napig létezik, csak amatőr mű-
kedvelőket tömörít, az éves tagsági díj
pedig olyan horribilis, hogy a jóravaló
svájci átlagpolgár fejében meg sem
fordul a belépés gondolata. Az exklu-
zív társaság saját pályáján a mai napig
kizárólag a már ismertetett superman
pózban – arccal a vasút felé, vigyázz-
fekvésben – engedélyezett a szánká-
zás. És bár sokáig csak angol lordok
töltötték be az elnöki tisztséget, az
utóbbi időben megtört a jég – így le-
hetséges, hogy halála előtt nem sok-
kal Giovanni Agnellit, a FIAT biroda-
lom teljhatalmú urát választották tisz-
teletbeli prezidentté. Anélkül, hogy
elmélyültebb etimológiai fejtegeté-
sekbe bocsátkoznánk, meg kell emlí-
teni, hogy a skeleton elnevezés állító-
lag a norvég „kjelke” azaz „szánkó”
szó angolos félrefordításából ered. 

KANONIZÁLT SPORTÁG
A skeleton népszerűségét jelzi az is,
hogy már az 1924-es chamonix-i első
téli olimpiászon szerepelt a főmenü-
ben, és 1948-ig ott is maradt. Az idő-
közben a nemzetközi bobszövetséggel
fuzionáló hagyományos szánkósok
azonban az így megnövekedett lob-
bierejüket kihasználva szó szerint ki-
túrták őket, és 1964-től, vagyis az el-
ső innsbrucki olimpiától fogva ők vet-
ték birtokba a bobosok által is hasz-
nált jégkatlant. A skeleton 2002-ben
Salt Lake Cityben aztán erős amerikai
nyomásra mégis visszakerült a prog-
ramba, immár a jenki sportolók na-
gyobb örömére.

ÉLETMÓD

Arisztokraták békebeli őrülete

Hová vezet az, ha angol szállodai kulik szánjain
száguldó kékvérűek dúlják fel egy csendes svájci
kisváros nyugalmát? Mennyit kell várni arra,
hogy a rasztafárik és a magyar gárda is bekapcso-
lódjon az őrületbe?

SUHANNI
SUPERMAN
PÓZBAN
írta: SZŐKE ÁKOS
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Az első hiva-
talos szánkó-
klubot ango-
lok alapítot-
ták 1887-ben

KAPSZULÁKSHOW

2008jan_30-44_5.qxd  2008.01.03.  8:51  Page 36



20081

A prototípusnak számító négyes
bob ugyancsak a kezdetek kezdetétől,
azaz 1924-től szerepel az olimpiák
műsorán, szemben a kettes bobbal,
ami csak az 1932-es Lake Placid-i játé-
kok óta boldogít minket. Az emanci-
páció jegyében aztán 2002-től a nők is
hadrendbe ülhettek, igaz, csak a két-
személyes lélekvesztőkben. A bobozás
hajnalán még egyáltalán nem voltak
kőbe vésve a jármű paraméterei, így
fordulhatott elő, hogy az 1928-as öt-
karikás játékokon négy helyett ötsze-
mélyes bobokkal versenyeztek. 

Míg a hagyományosnak tekinthető
szánkósportban toronymagasan a né-
metek a legeredményesebbek 65 olim-
piai éremmel, ugyanez az angolszász
orientáció miatt a skeletonról nem
mondható el. Az mindenesetre egyál-
talán nem meglepő, hogy a bobosok
örökranglistáját a svájciak vezetik,
noha az 1990-es évek elején a rideg
precizitással ötvözött germán küzdés-
vágy német hegemóniát hozott ebben
a szakágban is. Természetesen más al-
pesi országok is büszkélkedhetnek
szép eredményekkel, így különösen az
olaszok és az osztrákok, valamint a
tengerentúlról az amerikaiak és a ka-
nadaiak. A felsoroltakon kívül más
nemzet fiainak (és újabban lányai-
nak) nemigen osztanak lapot. 

Bár a versenypályák hossza között
nincs eltérés – átlagban 1200-1500
méter hosszúak –, a bobok sebessége
mégis számottevően meghaladja a
könnyűfém szerkezetes szánkókét. A
világcsúcsot 201 km/órával tartják, de
a technikai fejlődés nyilvánvalóan
nem állt még meg. Nem ritka, hogy a
versenyzőknek a kanyarokban akár 5
G-s terhelést is ki kell bírniuk, ami
után még egy sokat megélt vadászpi-
lóta is megnyalná a botkormányát.

MAGYAR GÁRDA
Nem mulaszthatjuk el megemlíteni,
hogy az 1994-es lillehammeri játékok
óta mi is folyamatosan résztvevői va-
gyunk a bobversenyeknek, hol kettes,
hol négyes kiszerelésben. Legutóbb
Torinóban egyenesen mindkét gép-
osztályban rajthoz álltunk, igaz,
egyik magyar egység sem tudta sike-
resen abszolválni a négy futamból álló
megmérettetést. Csapataink gerincét
– más, kevésbé professzionális nemze-
tekéhez hasonlóan – olyan sprinterek
és dobóatléták alkotják, akik csak a té-
li uborkaszezonban látnak bobot és
bobpályát, mert főállásban nyaranta a
dobókört vagy a futópályát koptatják.
A rajtnál mindennél fontosabb az
izomerő és a robbanékonyság, no és
persze az sem hátrány, ha az F=m×a

newtoni alapvetés értelmében a ma-
tadorok nem feltétlenül pehelysúlyú-
ak. Az atletikus képességek mellett
természetesen kardinális jelentősége
van a kormányos technikai felkészült-
ségének, hiszen a manőverezés abból
áll, hogy a másodperc tört része alatt
kell milliméter pontosságú kormány-
mozdulatokkal megtalálni az ideális
ívet. Tekintve, hogy Magyarországon
(a visegrádi, balatonfűzfői és egyéb
nyári bobpályákat nem számítva) egy-
általán nincs gyakorlási lehetőség,
már az is csoda, hogy a kvalifikációs
tornákon rendre eredményesen szere-
pelünk. Persze vannak még megszál-
lott outsiderek szép számmal. Ott
vannak példának okáért a már emlí-
tett rastafárik, akiknek ügyetlenkedé-
se még Hollywoodot is megihlette,
vagy maga Albert monacói herceg és
dilettáns haverjai, akik szintén rend-
re a futottak még kategóriában végez-
nek. Ez azonban csöppet sem lomboz-
za le a civilben NOB elnökségi tagsá-
got is viselő uralkodót: büszkén vallja
magáénak a részvétel primátusát hir-
dető coubertini eszmét még akkor is,
ha történetesen fejjel lefelé kell célba
érkeznie, éppen úgy, ahogy öt éve az
Antillákról érkező Virgin-szigeteki
egységnek, vagy legutóbb a brazil
kvartettnek.
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Vannak meg-
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nacói herceg
és dilettáns
haverjai
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skót Felföld kellős közepén járunk,
Inverness városának főutcáján
(ahogy minden brit településen, itt
is High Streetnek nevezik). Az utca
nyílegyenesen fut lefelé, egészen a
folyópartig, ami aztán komótosan
kanyarogva szélesedik tóvá a város
határától úgy két mérföldre délre.
Egy fontos tó kezdődik ott. Hosszú
nagyon és mély is, a helyiek nem-
igen beszélnek róla. Az emberek itt
még sejtelmesek is. 

JÓKEDVÜNK TELE
Azóta terveztem visszatérésemet
Loch Nessbe, mióta még taknyos ko-
romban, egy műlegyes horgászki-
rándulás után apámmal először jár-
tam itt. Akkor a hazaúton csak mi-
attam álltunk meg a parton, és csak

egy félórácskára. A gyerek látni
akarta a szörnyet, amiről olyan so-
kat olvasott – hát nyilván, ha már
útba esik. Apám is tudta, hogy ez
teljesen természetes. 

Azóta eltelt tizenhét év. Hosszú
volt és illúzióromboló; sokszor azon
kapom magam, hogy lassan a ször-
nyekben sem hiszek. Loch Ness
azonban így is az agyam szegletében
maradt, s végül tényleg visszatér-
tem ide. Most már, ahogy mond-
tam, kevésbé a szörnyeteg miatt:
csak egy novemberi hétvégét akar-
tam a Felföldön, birkahússal, sörrel
és hűvösen. Skócia ugyanis gyönyö-
rű. A déli Dumfries & Galloway me-
gye sík legelőitől a keleti parti
Arbroath elhagyott apátságáig,
Loch Lomond érintetlen tóvidékéig,

fenn északon a Shetland-szigetekig,
miközben a legszebb, az tényleg a
Felföld mind közül. Egy pár nap régi
kedvenceimmel: a feketefejű fehér-
gyapjas juhokkal, melyek számolat-
lan kószálnak a ködben, a vég nél-
küli, kopár-köves hegyek között. 

Az egész fapadossal meg busszal,
Pestről csak egy fél napos utazás. És
ez végre nem a szokványos „Nyugat-
Európa”, hanem valamiféle kívülál-
ló vidék. Aminek a híres-neves Loch
Ness maga is szerves részét képezi.
Nem csak – és nem elsősorban – a
szörny ügye miatt, hanem mert lát-
ványát tekintve rendkívül különle-
ges. A Loch folyóból kiszélesedő tó
Európa legnagyobb édesvizű gyűjtő-
helye, 60 kilométer hosszú és egyes
helyeken több mint kétszázhúsz

HULLÁMSZÖRNYMÓD
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„Ne aggódj! Szállíthatod repülőn, ha előtte szólsz a biztonságiaknak” – ol-
vassuk a megnyugtató felhívást a Bits & Pieces névre keresztelt, dinoszau-
ruszmintás szamurájkardokat árusító kisbolt üvegajtaján. Még jó hogy. 

ÉLET

Nessie hazatér 

MÉLYSKÓCIÁBAN 
írta: ROBIN MASTERS

A
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rejtélyeket. Loch Ness egyszerre
szállítja mindkettőt. 

Bár nehéz elvonatkoztatni e tu-
ristaszagú körítéstől, az emberben
mélyen azért motoszkál a kíváncsi-
ság. Mi van, ha valami tényleg van
odalenn. Végtére is nehéz egy elné-
ző mosollyal lesöpörni több mint
ezer észlelés történetét, több mint
ezernégyszáz éven át. Kivált, ha a
szemtanúk között – a minden bi-
zonnyal felülreprezentált ittas halá-
szok és szélhámosok mellett – szép
számban találunk orvosokat, papo-
kat, kedves idős hölgyeket, sőt, még
egy szentet is. A szörnyet (becene-
vén Nessie-t) ugyanis 565-ben látták
először a tó Fort Augustus felőli
csücskében. Nem is akárki, hanem
Szent Kolumba, akinek részletes ta-
pasztalatairól még az életéről ké-
szült 7. századi kódex is beszámol. A
titok ezután hosszú pihenőt tartott,
hogy aztán a 16. századtól kezdődő-
en ismét több száz feljegyzés készül-
jön a lény vízi és vízparti megjelené-
seiről, egészen az 1970-es évekig. Az
utolsó szakaszban persze már szüle-
tett jó pár fotó és néhány videofelvé-
tel is. Számos biológiai, kripto-
zoológiai meg újságírói elmélet szü-
letett már a lehetséges magyaráza-
tokról, a Loch folyó összeszűkülése
miatt a jégkorszakból itt rekedt
Pleszioszaurusz-kolóniától kezdve,
az eltévedt bálnán és fókákon át egé-
szen a fel-felbukkanó farönk elméle-
téig, meg a szemet megtévesztő ör-
vényekig. 

Miközben a lény még latin nevet
is kapott (Nessiteras rhom-
bopteryx), a kétségek megmarad-
tak. A fényképek egy részéről világo-
san bebizonyosodott, hogy hamis,
no és szonárral (a radar víz alatti
testvérével) meg mini tengeralattjá-
rókkal is többször átfésülték a tavat
– mondanunk sem kell, mindhiába.
Nessie-t az utóbbi három évtizedben
végül mélyen elnyelte a tó. Aki a
helybéliek közül beszél még róla,
annyit mond: van, amiben csak
hinni lehet. És a skótok hisznek le-
gendáikban, a turistáknak meg elég
egy dinómintás szamurájkard is.
Kivált, ha a gépre is fölvihetik. 

20081 39

méter mély; annyi itt a víz, mint
Angliában és Walesben együttvéve.
Morbid számítások szerint az egész
emberiséget nyomtalanul el lehetne
tüntetni a tóban – négyszer. A több-
nyire tükörsima vízfelszín fölött ál-
landó a köd, a partvonal legnagyobb
részt lakatlan, körbeveszik a hegyek,
és csak egy-egy falu meg két kisebb
városka szakítja meg. Egy dolog bi-
zonyos: ha létezik alkalmas hely egy
legenda születéséhez, Loch Ness az.

NEW WAVE HIGHLANDERS
A szörnyről majd később, Skóciába
mindenekelőtt a skótok miatt jö-
vünk. Ez a nemzet mindent megőr-
zött, ami önmagává tette, és a nya-
kukra járó britektől csak azt vette át,
amit érdemesnek talált. Nemzeti ön-
tudat igen, de angol konyha nem –
helyette kiváló felföldi ételek. Füg-
getlenség a Vatikántól igen, de nem
anglikán, hanem saját Skót Egyház.
Jó foci igen, de orosz oligarcha klub-
tulajdonosok nem. Euró nem, helyet-
te font – de skót font, skót költők arc-
képeivel. És napestig sorolhatnánk.

Loch Ness északi csücskének kis-
városa, Inverness egyben a Felföld
szórakoztatóipari központja. Egy fa-
latka Las Vegas gránitból emelt gót
díszletek között. Kétórányi buszút a
legközelebbi ismert településnek
számító Aberdeenből, szóval tényleg
a semmi közepén, egy belterjes világ
– hinnénk legalábbis. Csakhogy
Inverness izgalmas hely: legnagyobb
sörözőjét Pivónak, legmenőbb étter-
mét Rajah-nak nevezik. A Ness vidé-
ke ugyanis az elmúlt években színül-
tig megtelt lengyel fiatalokkal, és –
velük párhuzamosan – indiai ven-
déglátósokkal. A helyzet multikulti
ügyben eléggé konkrét errefelé. A
kocsmák itallapján tízféle lengyel és
jó, ha kétféle angol sör. A város ti-
zenhét étterme közül hét (!) indiai. A
nagyobbacska lakás méretű város-
központot (Downtown Inverness)
különböző stílusú diszkóklubokból
álló hatszög határolja be, melynek
közepén egy episzkopális templom
áll (e mértani pontosság talán egy-
fajta new wave szabadkőművesség
jele), dohos udvarában sírkövek, a

süppedő gyepen tweed-színezetű
nyulak ugrabugrálnak.

Hogy mit csinál itt a lengyel neo-
hippik tömege, és hogy ki lehet az
indiai konyhakartell törzsvendégkö-
re egy szunnyadó felföldi városká-
ban, nem sikerült megtudnom. Rö-
vidke bóklászás után inkább megte-
kintettem a dudások éves felvonulá-
sát a folyóparton (éppen ottjártunk
idején nyomták, a háborús áldoza-
tok emléknapján), majd elhagyva a
várost, egy félnapos hajóút vette
kezdetét Invernesstől lefelé, egészen
a tó partján húsz mérfölddel lejjebb
sötétlő Urquhart váráig. Utóbbi ak-
kor is helyet kapna Skócia legszebb
kastélyromjai között, ha nem tette
volna híressé a közelében többször is
lencsevégre kapott szörnyeteg. Lát-
ványa a tóval olyan mesébe illő, hogy
fentebb a hegyen nemrég nem átal-
lott házat venni magának Jimmy
Page, a Led Zeppelin frontembere.

BIZNISZ VAGY VALÓSÁG?
Azért a szörny miatt is jöttünk. A ha-
jóút után nem lehet nem betérni va-
lamelyik nagy, frekventált látogató-
központba, melyek a tó partjához kö-
zel sorakoznak Invernesstől tíz-ti-
zenkét mérföldre délre. Elragadó,
hogy több is van belőlük, ráadásul
mindegyik más és más: a Loch Ness
2000 Exhibition Centre például nem
keverendő össze az Official Loch
Ness Monster Exhibition Centerrel,
sem pedig a The ORIGINAL The Loch
Ness MONSTER Visitors Centerrel (a
jó angolság talán itt kevésbé fontos,
a hitelesség számít). Ha gyermeki
falánkságunk engedi, meglátogat-
hatjuk akár mindhármat is, és jutá-
nyos áron vehetünk napos belépőt a
hivatalos Loch Ness Monster
Booking Office-ban. Természetesen
mindhárom központhoz tartozik
egy-egy méretes monster-shop, ahol
a felfújható Pleszioszaurusz-maket-
től a viszkiző plüss-szörnyetegig
mindenféle szuvenírt beszerezhe-
tünk. A kisbüfében kint még szörny-
burgert is kapni. És az üzlet – még ha
erősen korosztályfüggő is – műkö-
dik. A gyerekek két dolgot különösen
szeretnek: a dinoszauruszokat és a

”

Morbid szá-
mítások sze-
rint az egész
emberiséget
nyomtalanul
el lehetne
tüntetni a tó-
ban – négy-
szer
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› Mi lesz a trend 2008-ban?
– Elvileg jövő tavasszal fáradt,
álmatag színek lesznek divatban,
mindennek a kicsit szürkés árnyala-
ta. Sok lesz a hangsúlyos, széles váll.
A csípőszabás helyett a figyelem
visszacsúszik a derékra. De ezek a
jósolt trendek nem mindig jönnek
be. Nyugaton eleve több divatirány is
jelen szokott lenni, Magyarországon
általában ennél kevesebb, csak egy,
legfeljebb kettő.
› A nadrágból kilógó tangabugyi divat volt,
vagy bénázás?
– Bénázásból lett divat. Direkt
készítettek olyan tangákat, aminek
a nadrágból kilógó részén – a három

pánt találkozásánál – virág, pillangó
díszt helyeztek el. De ma már ez ciki.
Ahogy a kilógó has is.

› Mi számít cikinek?
– Ami ordenáré, az ciki. Vagy példá-
ul amikor a túlsúlyos lányok kilógat-
ják a hasukat. Most már ciki a hold-
járó cipő is, vagy a márványkopta-
tott farmer.

› Ki megy el divattervezőhöz?
– A vendégeim között vannak
olyanok, akikre nem jó a konfekció-
méret, ezért egyéni ruhát terveztet-
nek maguknak. Másrészt egy-egy
alkalomra készíttetnek ruhákat.

MÓD

Harmadrészt reprezentációs céllal,
ha valakinek sokat kell szerepelnie.
Van, aki pedig csak nem akar
ugyanúgy kinézni, mint a többiek.

› Mire jók a divatbemutatókon felvonulta-
tott ufóruhák: amikor kilátszik a nő melle,
miközben kígyószerű turbánt egyensúlyoz a
fején?
– A divatbemutatókon a tervezők az
úgynevezett haute couture kollek-
ciójukat is bemutatják. Ez tükör-
fordításban azt jelenti, hogy magas
szabászat. Egy nemzetközi bizottság
dönti el, hogy egyáltalán melyik ter-
vező készíthet ilyen kollekciót. Ez
presztízskérdés. A divatbemutatón

ÉLET

CIKI, AMI ORDENÁRÉ
interjú: SKRABSKI FRUZSINA

A hordhatatlan divatbemutatós ruhákról, a slankító trükkökről és a kilógó
tangabugyikról faggattuk Mohari Kinga divattervezőt.

MOHARI KINGA divattervező
1976-ban született. A Könnyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari mérnöki szakán diplomázott. 2001. szeptem-
bertől Origami ruhatervező stúdiót, saját szalont nyitott Oszlay-Horváth Julival. Jelenleg saját stúdiója van a
belvárosi Magyar utcában.

REFERENCIÁI: Budapest Fashion Week – divatbemutató, Fresh Fishes – textiles kiállítás – FISE Galéria, Kiál-
lítás Nagy-Britannia nagykövetségén – Leonardo-program záró konferencia, Divatolimpia – különdíj, Életpá-
lya Alapítvány pályázatán III. helyezett – „Origami”-üzleti terv (Oszlay-Horváth Julival közösen), – A
Textílipari Műszaki és Tudományos Egyesület által támogatott Nívódíj-pályázaton, „Alapruhatár” című pá-
lyamunkával I.díj (Silhouette különdíj), – Imperiál Divatdiploma-pályázat, I. helyezett.
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szereplő tervezőknek vannak úgyneve-
zett pret-a-porter vagy ready-to-wear,
tehát hordható ruháik is. Azokat lehet
megvásárolni a boltokban.

› Milyen trükkök vannak? Hogy tud soványí-
tani a ruha?
– Attól függ, hogy kiről van szó,
nincsenek általános szabályok.
Például a sötét színek slankítanak,
de van olyan molettebb vendégem,
akinek nagyon jól állnak a nyers
színű ruhák. Nem csak az számít,
hogy valaki molett, hanem az is,
hogy milyen magas, milyen az
alkata egyébként. Ugyanígy az se
mondható, hogy a csíkozás soványít,
mert a csík ritmusától függ. A nagy
lebernyegek is sokszor még jobban
kövérítik a nőt.

› A magyarok miért foglalkoznak keveset a
divattal? Ez is a kommunizmus utóhatása?
– Tévhit, hogy a szocializmusban
nem volt divat. Éppen most mutat-
tak be a várban erről egy kiállítást.
Az igaz, hogy központilag, a Május
1. ruhagyár készített öt fazont, de
aki nem akarta azt hordani, elment
varrónőhöz. Sokkal többen varrat-
tak, vagy varrtak ruhát maguknak,
mint ma. A Burdának is akkor volt a
fénykora. Mostanában nagyon kicsi
az igény az egyedi öltözködésre.
Nyilván kevesen engedhetik meg
maguknak, de a pénzes emberek se
sokat foglalkoznak az öltözködéssel. 

› Hol lehet megvenni a magyar divattervezők
által készített ruhákat?
– Egy-két boltban lehet kapni, de
ezek általában retró, fiatalos cuccok.
Olyan üzlet például szinte nincs is,

ahol a középosztály vásárolhat
magának igényes, egyedi, elegáns,
magyar tervezésű ruhákat. 

› Milyen stílust képviselnek a ruháid?
– Ezek „luxus” ruhák. Hordható, de
magas minőségű az anyaga és a kivi-
telezése, egyedi a stílusa. Nőies da-
rabokat tervezek, nem laza divatosa-
kat. Olyan ruhákat készítek, ame-
lyek kiemelik az előnyös tulajdonsá-
gokat. Ezek nem az áruk, hanem a
kivitelezés miatt számítanak luxus-
nak. Egy blézer körülbelül negyven-
ezer forint, egy szoknya húszezer. 

› Milyen a polgári underground divat?
– Kik ők? Mi vagyunk? Reakciós divat?
Nyilván egy olyan stílus, amelyik
nem akar a nagy átlagba beolvadni.
Remélem, az én ruháim ilyenek.

TÍPUSOK
· Turkáló divatos – akik jól
szeretnének kinézni, de nincs
pénzük. Saját divatot teremt-
hetnek a turkálók kínálatából.

· Pláza divatos – a plázák
butikjai vagy nagy ruhaboltjai –
Zara, Mango stb. – legújabb
konfekcióit viselő emberek.

· Sznob divatos – Gucci,
Prada, Louis Vuitton, Armani
stb. marha drága, márkás cuc-
cokat magukra aggató figurák,
akik az öltözetükkel demonst-
rálják az anyagi jólétüket.

· Egyéni divatos – az egyedi,
magyar divattervezők által
készített ruhákat kedvelők.
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ványt, jogosítványt, forgalmi enge-
délyt (így ez utóbbit biztosan nem
veszíti el az asszony), és átvettük a
kulcsokat.

Maga az uszoda tényleg felhasz-
nálóbarát, egyszerre van benne je-
len a hideg vizes, startköves ver-
senypálya, a langymeleg, köldökig
érő gyermekáztató és a wellnesshét-
végék elengedhetetlen alapfelszere-
lése, a szauna. Az intézménylátoga-
tásra szánt mintegy két óra java ré-
szét az tette ki, hogy G. gyerek meg-
próbált a vízben, amolyan botcsinál-
ta szinkronúszóként kézen állni és
gyertyaállásba merevedni, majd a
felbukkanás után érdeklődött, hogy
milyen volt, mert ő ugye nem látta.
Erre persze – engem megelőzve – A.
gyerek rávágta, hogy béna, majd kis
dulakodás után újrakezdődött az
egész. A kisebb megszakításokat az
jelentette, amikor át kellett vonul-
nunk a nagymedencéhez. Első lé-
pésben a startkő, illetve a vízbe ug-
rás tilalma közti ellentmondást kel-
lett feloldanom, majd szemrevétele-
zéssel ellenőrizni, hogy a nyári, he-
venyészett gyorstalpaló óta mennyit
fejlődött a két lurkó úszási képessé-
ge. Alig. Egy újdonsággal azonban
szolgáltak. Ez pedig a háton úszás
tudománya. Valahogy háton köny-
nyebb felszínen maradni. (Tíz fogor-
vosból kilenc háton úszik a vízbeful-
ladását követően.) Ők is üdvözült
mosollyal nézték a plafont, miköz-
ben határozott karcsapásokkal aprí-
tották a szembe úszó fürdősapkás
nénikéket. Én ugyan már előre lát-
tam, hogy a haránt irányú úszás üt-
közéshez vezet és ennek megfelelő-
en üvöltöttem, hogy vigyázz, de a
hosszan kitartott üdvözült mosoly-
ból le kellett vonjam a következte-
tést: a víz a fülben kiváló hangszige-
telő.

„A szaunát csak tizennégy év fe-
lettiek látogathatják” – olvastam,
miután a kedd reggeli 7-es busz kö-
zönségét idéző préselődéssel fel-
hagytunk és kiléptünk a fakabinból
a gyerekekkel. Egyébként az együtt
izzadás komoly közösségformáló erő-
vel bír, amire A. gyerek irányította
kérdésével a figyelmemet: miért van
az, hogy belépve senki sem köszön a
többieknek, kifelé meg majdnem
mindenki? 

A könnyebb eligazodás kedvéért
kis feliratokat helyeztek el az uszoda
falain. Gyanítottam, hogy a verejté-
ket a szaunázás után zuhanyozással
el kell távolítani, azonban a másik
táblán olvasható intelem elgondol-
kodtatott. „Az orrfújáshoz kérjük
használjon papír zsebkendőt, a csú-
szásveszély megelőzése érdekében!”
A gyerekeknek nem olvastam fel a fi-
gyelmeztetést, de elhatároztam,
hogy jövő héten csúszkálni me-
gyünk. A műjégre.

KISMEDENCE

CSÚSZÁSVESZÉLY!
írta: AMBRUS BALÁZS

Taknyos időben küzdelmes órákra kell felkészülni a négy fal
között. Hétvége van, tél nincs, a gyermek meg nem mobilte-
lefon-akku, amiből a felgyülemlett feszültséget egy gomb-
nyomással ki lehet sütni. Mese nincs (talán majd este), vala-
mit ki kell találni.

edett, fűtött helyiségben folytatható
sport, garantáltan fárasztó a kicsik-
nek, miközben apuka ernyed egy sa-
rokban. Igen, irány az uszoda. Már
régóta terveztem, erőst táplálkozva a
gőzben sakkozgató öregurak szem-
mel látható nyugalmából. Van ben-
ne valami tradicionális, s egybevág a
valójában csak Demszky Gábor álma-
iban létező budapesti lokálpatrióta
polgár víziójával, aki ugye reggel, éj-
jel meg este áztatja magát, mert Bu-
dapest fürdőváros. 

Nem tudom, mekkorát lendítet-
tünk a belföldi turizmus mutatóin az-
zal, hogy egy párás, vizenyős szombat
délután benyomultunk a Nyéki Imre
Uszoda (na, az melyik?) ajtaján.
Őszintén szólva ez nem is nagyon ér-
dekelt a bevillanó felismerés árnyéká-
ban: bizony a fürdőgatyám otthon
maradt. Amúgy minden együtt volt,
két türelmetlen fiú, törölközők, pa-
pucsok, és a kocsival a helyszínről
nemrég távozó hitves emléke.

A szittya magyar férfit azonban
nem olyan fából faragták, hogy visz-
szavonulót fúj az első kisebb akadály
miatt, ezért kis memóriagyakorlatot
végezve megpróbáltam felidézni,
hogy reggel, az alsónadrág kiválasz-
tásakor egy legalább 51 százalékban
medencekompatibilis színárnyalatú
darabra esett-e a választásom. Nem
jutott eszembe, hát bekukkantot-
tam. Egérkés. Vesztettem.

Így aztán lógó orral vánszorog-
tunk be az előtérbe. Épp az indigó-
kék, ízlésesen térdig felgyűrt hosz-
szúnadrágban, a medence szélén
mezítláb sétáló alak röhejességét
mérlegeltem, amikor megjelent a
mentőangyalkám egy nyanya képé-
ben, hogy várjak, mindjárt kinyitja
a boltot. Így lettem egy Made in
China márkajelzésű alkalmi darab
(tényleg) boldog tulajdonosa. 

Innentől kezdve már minden a
legnagyobb rendben ment. Kabinos
bácsinál leadtuk a személyi igazol-
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ELTORZULÁS
Az én szabadságom addig tart, amíg
nem sérti más szabadságát. Valami
ilyesmi lenne a helyes liberális gon-
dolkozás. Csakhogy ez  így nagyon ne-
hezen megvalósítható. Már az iskolá-
ban összekeveredtünk az überliberó-
sokkal, jó barátaink lettek. Éjszakába
nyúlóan vitatkoztunk arról, hogy mi a
boldogság kulcsa. Mennyire szabad
szabadnak lenni. Így vagy úgy lehet
megváltani a világot. Aztán kezdőd-
tek a konfliktusok. Hiszen az über-
liberósok száz százalékig biztosak ab-
ban, hogy az ő elfogadó-kirekesztő
mechanizmusuk az egyedül helyes és
üdvözítő. Ha valaki zsidózik, azt ki
kell közösíteni, de a katolikusok gya-
lázása belefér. Nem zavarja őket Horn
Gyula pufajkás múltja, hiszen az elő-
ző rendszerben is kellett valahogy ér-
vényesülni. A kettős állampolgárság
nem jár. Kozmopoliták vagyunk, vagy
mi a szösz. A világ legboldogabb em-

bere szerintük az lehet, aki körbejárta
a világot, írt egy könyvet, reménytele-
nül szerelmes meg Élet és Irodalmat
olvas. Úgy képzelik, hogy mi, kicsiny
félfasiszták szépen húzzunk át a kije-
lölt oldalra, üljünk le a helyünkre,  ott
sírjunk azon, hogy már sohasem le-
hetünk olyan szabadok és okosak,
mint ők. Persze szóba állnak még ve-
lünk, továbbra is a barátaink, de hi-
deg rázza ki őket azoktól a szavaktól,
hogy: elvek, hazaszeretet vagy Orbán
Viktor. Megdicsérnek minket, ha egy
kicsit megfelelünk nekik, hasonu-
lunk hozzájuk. Érdekesnek tartják,
hogy egy jobbossal is lehet bulizni,
beszélgetni. Mi is érdekesnek tartjuk
őket. Kölcsönösen hülyézzük egymást
szembe, meg a hátak mögött.

MEGFELELÉS
Ha az überliberós beszámol arról,
hogy a múltkor a barátnője összejött
két haverjával az orra előtt, akkor úgy

kell viselkednünk, mint ha a világ
legtermészetesebb dolgáról beszélne.
Különben jön a nyafogás: ne legyünk
már erkölcscsőszök. Micsoda álszent-
ség ezen kiborulni, hiszen a jobbolda-
liak is ilyenek – szól az überliberós du-
ma. Mindenki ilyen szerintük, ez egy
ilyen világ. Ha mégis vitatkozni kez-
denénk az elveink miatt, akkor meg-
kapjuk, hogy ne legyünk már naivak.
Majd meglátjuk. A karón a varjút is. 

Ha kiderül rólunk, hogy vallásosak
vagyunk, akkor egy kicsit sajnálnak a
korlátoltságunkért, de hosszan ma-
gyaráznak valami buddhista, horosz-
kópos izéről, ami nem vallás és az a jó.
Megértik azt a művészt, amelyik szar-
ral keni be a keresztet, jópofának tart-
ják azt, ami perverz, viccesnek tartják
azt, ami gyalázkodó, tolerálhatónak
tartják azt, ami kirekesztő. Ha erről
szeretnénk vitát nyitni, akkor bezá-
rulnak és teljesen érthetetlennek tart-
ják a mi sérelmeinket vagy bánatain-
kat. Lépjünk túl a múlton – simogat-
ják meg buksi fejünket. Ezenfelül ter-
mészetesen nácik vagyunk, de leg-
alábbis látens nácik. Magyar Gárda és
Kövér kötele, Orbán-bányák és „piac-
ellenes dilettánsok”. Tüntetünk,
imádjuk a vezért, köveket dobálunk és
tankokkal száguldozunk – nagyjából
ezekkel a rongyosra használt topo-
szokkal dolgozik még az amúgy finy-
nyás hochértelmiségi überliberós is.
Határolódjunk már el: most, azonnal
és holnap is. Ha elhatárolódunk, ak-
kor is. Ezeket a bélyegeket szépen oda-
ragasztották a fejünkre, és vakarózha-
tunk reménytelenül. Nem jönnek le.

ELVÁRÁSOK
ÉS vagy Narancs. Ha igyekszünk, egy-
szer felemelkedhetünk arra a  magas
szintre, ahol ezen szerkesztőségek saj-
tófanfárjai kürtölnek, de addig még
sok mindenben meg kell változnunk.
Először is ne nagyon kritizáljuk a libe-
rális vívmányokat: az épülő Budapes-
tet, a BKV-t, a négyes metrót, ne gör-
csöljünk olyan sokat az erdélyiek mi-
att, lazítsunk. Szeressük az MDF-et és
adjuk bizonyítékát, hogy már nem
liblingünk annyira a Fidesz. És akkor,
de csak akkor bekerülhetünk a „kör-
be”. Ennek hiányában a Magyar Nem-
zet feliratú legalsó polcra kerülünk,
bokamagasságba. 

KÖSZI, DE NEM
Az überliberós el se tudja képzelni azt,
hogy nem akarunk neki megfelelni.
Pedig így van. Mert egyáltalán nem
példamutatóan csodálatos az életük,
az írásuk és a gondolkodásuk. Ők most
a mainstream, ez igaz. De a pályán kí-
vül is van élet: barátságosabb, értel-
mesebb, tisztességesebb, sőt még bol-
dogabb is. Ez nem egy maradi világ,
de szerintem magyarázkodnunk se
kell, mert az is olyan megfelelésféle. 

Köszi, de nem kérünk pacsit.

Schwarzwald-klinik V.

ÜBERLIBERÓSOK
írta: LELKY LOLA

A hülyék ezen típusát azért nehéz felismerni, mert annyira
gyakori az előfordulása, hogy budapesti átlagnak lehetne ne-
vezni. A többség hülyesége, a fiatalság mételye. Bennem is
rejtőzik egy kis überliberóság, de olyan kevés, hogy jogot for-
málok arra: külső megfigyelőként kritizáljam őket. A liberáli-
sok vázolt típusa, miközben hangsúlyozza a kirekesztés elleni
harcot, semmilyen más nézetet nem bír elviselni a saját
„szent tehenén”, a szabadság imádatán kívül.

”

A világ leg-
boldogabb
embere sze-
rintük az le-
het, aki kör-
bejárta a vi-
lágot, írt
egy könyvet
és remény-
telenül sze-
relmes
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„A Future Plant többrétegű popze-
ne, harmonikus reakció egy disz-
szonáns korra” – mondja Doncsev
András producer egy vele készült
hírlapi interjúban arra a kérdésre,
hogy mi is a Future Plant. Vála-
szolt tehát a bennünk motoszkáló
kérdésre is, ami a kifejezetten ko-
herens zenei világot hallgatva fel-
ötlött bennünk. Illesse a kiérlelt-
ségért dicséret a zeneszerző Remé-
nyi Lászlót, aki korábban számos
jazz, soul és funky együttesben

játszott. A stílusok itt is visszaköszönnek, kellemesen keverednek, s közben
meg harmonikus egészet alkotnak. Ebben persze nagy szerepe van a két
énekes, Gergely Éva és Kálmán Tamás nagyszerű hangjának. A bennünk élő
pánmagyar először meghökken a csak angol nyelvű szövegeket tartalmazó
albumon, talán nemsokára magyar nyelvű Future Plant-számokat is hall-
hatunk majd. A gondolatiság azonban így is átjön: a „gazdaságkor” erőtel-
jes bírálata, keleti és nyugati szellemiség szembeállítása szerepel a legtöbb
dalban. Ha már ebben a tematikában mozgunk, jobban sikerültnek, kifeje-
zőbbnek érezzük a Soul is sold out című nótát a Western crime-nál. De le-
het, hogy csak azért, mert túl sok, a nyugati világot ostorozó hölgyet felvo-
nultató szépségversenyt nézünk. – G. B.

A címben szereplő adatokat máris
pontosítanánk: a Kispál és a Borz
frontembere csak énekkel szerepel a
Lackfi János verseit feldolgozó albu-
mon, a zene Heidl György munkája,
aki amúgy a gitároknál, a zongorá-
nál is megállja a helyét. Civilben
meg a pécsi egyetem korai keresz-
ténységgel foglalkozó eszme-
történész docense, még korábban a
Magyar Néphadsereg pécsi tüzérez-
redének Tarack nevű formációjában
zenélt (innen egyébként az ismeret-
ség Lovasi Andrással is). Sokat tud
tehát az élet nagy dolgairól. A pécsi
I. számú sírkamra és Szent Jeromos
Jónás-kommentárja című Vigília-ta-
nulmányát is élvezettel olvastuk, de
a mostani album még közelebb áll
hozzánk. Mert ugyan a korai száza-
dok kereszténységének története is
érdekfeszítő, de az még inkább,
amikor Lovasi azt énekli, hogy „Jó,
tudom, itt lenn rend nincsen / de
sírni szabad, vagy mégsem?”
(Lacrimosa). Ennek a szövegnek a
kibontásához egyszerű medvebocs-
ként nagyobb a készültségünk,
Lackfi János költészetét meg kifeje-
zetten szeretjük. Az album kísérőfü-
zetében egyébként mókás kis szöve-
geket kapunk az irodalmár úrtól
bónusztrekként. Az örök egyetemis-
ta zenekar, a Kispál énekese, aki az
örök gimnazistáknak énekel (ahogy
ezt egy korábbi számunkban olyan
szépen megállapítottuk), tökélete-
sen elvégzi azt a feladatot, amit az
album bevezetőjében megfogalmaz:
nem ordít, nem játszik semmilyen
hangszeren, egyszerűen csak szó-
csőként elmondja más gondolatait.
Jó dolog sül ki ebből a  szócsövezés-
ből: tessék meghallgatni a számo-
kat. Ja, és az albumon szerepel a
„bagolyköpet” kifejezés is. – G. B.

FUTURE PLANT
| Qualiton, 2007

LOVASI ANDRÁS,
LACKFI JÁNOS
| Hangzó Helikon, 2007

”

Jó dolog sül
ki ebből a
szócsövezés-
ből. Ja, és az
albumon sze-
repel a „ba-
golyköpet”
kifejezés is
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Január van, Boldogasszony hava: homályos napok és sötét éjszakák várnak ránk, miközben
egyesek ismétlővizsgákra, mások adóbevallásra készülnek és még Gyurcsány Ferencnek hív-
ják a miniszterelnököt. Csoda, hogy a szürke jelenből a misztikus múltba fordultunk? Góti-
ka, misztika, dark romantika, az 1200-as évektől a nyolcvanasokon át napjainkig.
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finnyás itáliai reneszánsz hátrate-
kint, és mindent, ami előttük csak
létrejött az ókor óta, lebarbároz, be-
leértve a csúcsíves építészetet is.
Mert a barbárokra és a letűnt száza-
dokra ez a szó járja ekkor: gotica.
Mégsem mondható, hogy mindez a
„barbár”, majd ariánus keresztény

népcsoportnak a balszerencséje len-
ne. Sőt. Miközben a vandálok sem
rosszabbak náluk (csak egyszer
nyomják le Rómát), píármunkájuk
jóval gyengébb, vö. vandalizmus (a
jövőben a dühödt jakobinusokat ne-
vezik majd először vandálnak). A gó-
toknak ráadásul semmi közük

mindahhoz, amivel az utókor össze-
kapcsolja őket. Sem a gót ábécéhez
(a magyarul barátírásnak nevezett
betűvetési módhoz), sem a művé-
szettörténeti korszakhoz, sem az
ún. gótikus irodalomhoz, a roman-
tika árnyékosabb oldaláról. Maxi-
mum Katalónia nevéhez. Bibliafor-
dításuk töredékein kívül más irodal-
mat nem hagynak hátra – pedig állí-
tólag még Attila udvara is hangos
volt a gót költőktől. 

HOMÁLYZÓNA
Korrepetáljunk: a gótika a 10-13.
századi románnal helyenként pár-
huzamosan fejlődő művészettörté-
neti korszak, régiónként és művé-
szeti áganként más-más időszakok-
ban, a 12-15. században. A korszak-
ra az ókeresztény vagy bizánci jelzőt
is használják, míg meg nem szüle-
tik a középkor terminus, szintén a
reneszánszban, egy pápai könyvtá-
ros tollából. Az már egy újabb kor: a
reneszánszban az antik szépségesz-
mény születik újjá. A reneszánsz
művészetben Isten szépsége tükrö-
ződik az emberben, míg a lezáruló
középkor Krisztus legmélyebb meg-
aláztatását láttatja az emberben. A
keresztre feszítést lehetetlen volna
az antik szépségeszmény fogalmai-
val ábrázolni. Megszületik a rút esz-
tétikája.  

Balladai homály, rémségek, kí-
sértet, rettegés, misztika. Valakik
mintha mégis vigyáznák a negatív
hírverést: sosem viszik túlzásba.
Annyit azért elértek, hogy a gótikus
regény kísértetei helyett előbb jut-
nak eszünkbe a kőcsipkés templom-
csodák – ám az ördög a részletekben
lakozik. Elég rázoomolnunk a góti-
kus templomra: a kőcsipkék árnyé-
kában ott figyelnek a szörnyek, a
vízköpők és más kő-Quasimodók. Itt
kell megjegyeznünk, annyiban

46

AZ UTOLSÓ GÓT
írta: NAGY ANDRÁS ISTVÁN 

– Dicső múlt vár népemre. Az eljövendő nemzedékek nem tud-
nak majd a szépségről beszélni anélkül, hogy a szájára ne ve-
gyék a nevünket. – Ezt lejegyezvén elégedetten halt meg a lá-
tomásait rejtő fóliánsokra dőlve az utolsó gót. 

EGY KIS DRAKOLÓGIA
A gótikus templomokat díszítő rémséges szobrok, vízköpők építőik szán-
déka szerint elhárították a bajokat. De az emberi fantázia mely régióiból
származhatnak e figurák? A képzeletbeli szörnyeknek ma már legalább

feltételezhető magyarázatát adhatjuk: egyrészt messzi földrészekről érkező hír-
adásokban könnyedén átalakulhattak a különböző egzotikus állatokból. Így pl. a

bibliai Leviathan erősen krokodilgyanús lény, a hírhedt baziliszkuszt egy afrikai ta-
rajos, bőrlebernyeges kígyófajta híréből keltethették ki az utazók nagyotmondásai, az ál-
latról még 19. századi feljegyzések is szólnak. Amikor Marco Polo Kínában orrszarvúval ta-

lálkozott – alighanem elsőként az európaiak közül –, automatikusan azt jegyezte fel ró-
la: látott egy unikornist, bár hozzátette, robusztusabb volt a közvélekedésben le-
írt csodás egyszarvúnál. Távolabbi földrészeken egészen a történelmi újkorig él-
tek olyan, ma már csak a Jurassic Parkban elképzelhető őskori állatok, amelyek-
nek utolsó példányait talán az ember pusztította ki. E témában semmin nem lehet
meglepődni: a komodói sárkánygyíkokról is csak 1912-ben szerzett tudomást a

nagyvilág, pedig akkor már Willy Fogg rég túl volt az első globáltripen. A me-
sés elemekre is lehet egyszerű magyarázat (a mesélők képzeletén túl), pl. a sa-
vas hatású nyál a tűzfújásra. Bár erről Shrek és szamara mást mondana… Ol-
vasnivalók: Kádár Zoltán: Sárkányok újjászületése 1978, Iványi Lajos: Sárká-

nyok születése, Karl Shuker: Sárkányok természetrajza. 

TÚRA

KUL

A

2008jan_45-60_5.qxd  2008.01.03.  9:08  Page 46



20081
47

mégis felelősek a gótok az építészeti
stílusért, hogy a bibliai Apokalipszis
legrészletesebb középkori kommen-
tárja (az első alapos horroriro-
dalom), amely jóval később e temp-
lomcsodák rémisztő szobrait ihleti,
a vizigótok Hispániájában születik
meg (Beatus atya, 8. század). 

VAD, REGÉNYES
A gótikus regény olyan, mint a ma-
gyar parlament: a kőcsipkés épület
kazamatái tele vannak kísértetek-
kel és zombikkal. A romantikában a
vad természet a lélek kivetítése lesz,
a vadon megmutatása a romanti-
kus, modern ember személyiségé-
nek ismeretlen, ellentmondásos
voltát jelzi. A halál és a bujaság már
együtt jelenik meg a csapásokban
nem szűkölködő középkori művé-
szetben, és ez tér vissza a 18. száza-
di angol sírkertköltészetben, majd
prózában. Pár évtized alatt kísérte-
tek, vámpírok, szellemek serege
árasztja el az irodalmat. A műfaj a
fantasztikum, a horror előfutára
lesz, első fecskéje Horace Walpole
Otrantói kastély (1765), míg klasz-
szikusának C. G. Lewistól A
szerzetestekintik (1795), amely már
a lélektani regény felé vezet: Faust-
történet a lélek eladásáról. Mary
Shelley Frankensteinje (1818) már a
romantikán is túlmutat, a kornak
az ember teremtő képességébe ve-
tett hitét (vö. zsenikultusz) is bírál-
va. Anglia után német nyelven lett
divatos a rémirodalom (Tieck,
Hoffmann), ami nálunk Cholnoky
Viktort kísértette meg leginkább.
Mai olvasóknak egy kortárs (!) góti-
kus regény ajánlható, a fiatal cseh
szerző véres krimibe oltotta hőse
misztikus és történelmi kalandozá-
sát a mai Prága belvárosában:  M.
Urban: Héttemplom. Gótikus re-
gény Prágából. Ulpius-ház, 2007. 

***

S alig pár századdal azután, hogy újra
szárnyára kapta a hírnév a gótikus nevet, az
utolsó gót síri nyugalmát egy vízió kavarta
fel: eszerint újabb hírvivői támadnak nép-
ének, vakítóan fehér bőrű lányok jönnek fe-
kete csipkében, bakancsban, fekete festékkel
orcájukon… Utánuk pedig még fiatalabbak
is jönnek majd, hasonlóképpen feketében, ál-
taluk egészen gyermeki lelkek áldozzák éle-
tüket a halál kultuszának. Erre a vízióra már
megroggyant az utolsó gót sírja. A föld terhe,
a megálmodott jövő rémsége megroppantot-
ta a csontokat, a koponya is megtelt sárral,
és miután a húst és a csontot is megőrlő
pusztulás jóllakott, most tort ül felette az
emlékezetet is felfaló enyészet.

MCDXLVI.
Egy ideje intenzíven gondolok a kétkedésről
mindenféléket. A kétkedésről: mire jó, jó-e,
szükségünk van-e rá?

emrégiben megjártam Rosslynt. Ezt az Edinburgh-tól hétmér-
földnyire délre, egy fennsíkon emelt episzkopális kápolnát
1446-ban, a templomos lovagok útmutatása szerint építtette a
Dél-Skóciát uraló (késői ágain már Sinclairként ismert) St. Clair

család. A kápolna ott van az útikönyvek lapjain, de én másért mentem el:
különc misztikája okán Rosslyn ma nem más, mint a kétkedés otthona. 

Építői szerint a kápolna harmadarányú mása az időszámítás kezde-
tekor a Szentföldön állt jeruzsálemi templomnak, az azóta kutatott Szent
Grál eredeti őrzőhelyének. De miért emeltek hasonmást neki, és ha már
emeltek, van-e még más kapcsolat? Rosslyn alaprajzában hatágú csillag:
Salamon és Dávid szimbóluma. Mértani közepén latin mondatok:
Templum Hierosolyma (Jeruzsálem temploma), Theca ubi res pretiosa
deponitur (Egy hely, ami drága dolgot rejt), Res ipsa pretiosa (A drága
dolog maga), Clavis ad thesaurum (Kulcs a kincshez), Nil nisi clavis deesta
(Csak a kulcsot keresd), Si tatlia jungere possis sit tibi scire posse (Ha érted
ezeket, tudsz már eleget). Balra fent, a nyugati fal mentén angol felirat:
Wine is strong, a king is stronger, women are even stronger, but truth
will conquer all (Erős a bor, a király még erősebb, a nők még náluk is
erősebbek, de az igazság mindenkit legyőz majd). Egy régi kápolna új
igazsága.   

Aztán az építőmester segédje által munkált (és a középkori építészet
egyik rejtélyeként ismert) jobb első oszlopon szabadkőműves ikonok; kör-
ben a domborműveken biblikus figurák emelik kezüket titkos szer-
tartáshoz. A kripta lépcsőjénél világoló gótikus ablak keretén kukorica-
faragás: közel száz évvel megelőzve a tengeri Európába érkezését és
negyvennyolc évvel azelőtt, hogy Kolumbus kikötött El Salvadornál. Az
oltár közepén és a sarkok részein, különböző formákban a Zöld Ember
(Green Man) vigyorog: az újjászületés kereszténység előtti szimbóluma.
Összesen 110-szer 100 négyzetméteren. Miért? 

Nem tudja senki sem. Ez a hely szembemegy nagyon sok mindennel
abból, amit a kereszténység történetéről, jelképeiről, üzenetéről és poli-
tikájáról tudunk. Úgy, hogy közben az építésénél bábáskodókon keresztül
tudásban közelebb áll hozzá, mint bármi a saját korából. És későbbről,
természetesen. Márpedig ha egy koronatanú szembemegy a hivatalos vál-
tozattal, akkor ott dönteni kell: legyintünk vagy kétkedni fogunk. 

Rosslyn a kétkedés kápolnája, azt kérdezi, ragaszkodhatunk-e az egy-
szer már megtanult storyboardhoz hagyománytiszteletből, ha közben
meg akarjuk ismerni az igazságot. Mert ha nem akarjuk, ragaszkodha-
tunk. De ha igen, és ezért nem ragaszkodunk, hanem kétkedünk, folyton
csak kétkedünk: mondhatjuk-e még akkor, hogy hiszünk olyan örökérvé-
nyűben, amit ember írt, mondott vagy alkotott? Rosslyn maga a jelkép:
homokkőbe vésett bizonyítéka, hogy az ember alárendeltségén, a terem-
tőtől való függő viszonyán túl botorság hinni benne, hogy Isten bármely
földi kiszolgálóegysége (~ az emberi rész, az egyház, a lelki Cape
Canaveral) tiszta és egyértelmű lehet. Nem az. Ennél sokkal izgalmasabb,
és épp így jó az elmúlt kétezer év. 

A hit az utazás, nem a végállomás.

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból

SÖTÉTOLDAL
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A gótikus re-
gény olyan,
mint a ma-
gyar parla-
ment: a kő-
csipkés épü-
let kazama-
tái tele van-
nak kísérte-
tekkel és
zombikkal
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SZÁZ ÉV MAGÁNY
„A fájdalom
És a borzongató érzés
Egy fekete hajú kislány
A szombatot várja”
THE CURE: ONE HUNDRED YEARS

„Mos Eisley, itt gyűlik össze a galaxis söpredéke” – vilá-
gosítja fel Obi Van Kenobi Luke Skywalkert a Csillagok
háborúja I. (IV.) részében. Valószínűleg ez a mondat le-
beghetett mottóként a Fekete Lyuk alapító atyáinak
gondolataiban, amikor létrehozták a híres-hírhedt mű-
intézményt. És valóban, Budapest, de talán az egész or-
szág söpredékét – köztük minket is – ide sodorta a hideg
őszi szél. A Fekete Lyuk, népszerűbb nevén a Lyuk 1988-
ban kezdte meg működését az ország egyik legsötétebb
pontján, a VIII. kerületi Golgota téren, a Vörösmarty
Művelődési Ház pincéjében. A klub egyre növekvő nép-
szerűségét leginkább annak köszönhette, hogy űrt (fe-
kete lyukat) töltött be a kommunizmus utolsó óráiban.
Ez volt az első olyan hely, amely az újhullámos, alterna-
tív fiataloknak lett az otthona.

Ha valaki elképzeli az alanti világ legmélyebb bugy-
rait, akkor is még csak félúton jár a Lyukkal való össze-
hasonlításban. Félhomály, agyon neoluxozott falak, fű-
szag, öntudatos és öntudatlan emberek, meghökkentő
produkciók és persze ismerősök. Cure-osként természe-
tesen gyakori vendégek voltunk a helyen. És nemcsak
azért, mert kéthetente Cure-klub volt itt, hanem mert
meg voltunk győződve arról, hogy az élet itt zajlik iga-
zán. Mint ahogy abban is biztosak voltunk: a Cure-t
megérteni csak az igazi kultúrlények tudják. Órákat töl-
töttünk azzal, hogy elemeztük az együttes dalszövegeit.
Mit akart mondani azzal a költő, hogy „Killing an
arab”? Nyilvánvaló: Albert Camus Közönyét zanzásítot-
ta (de tényleg). Fukuyama elméletét átültettük zenei
síkra. Hittük, hogy számunkra a Cure-ral véget ért a
történelem. Innen már legfeljebb visszafelé lehet pörög-
ni.  Előre csak akkor, ha felcsendül a Boys don’t cry. Per-
sze ilyenkor megannyi egekig tupírozott haj és földig
érő fekete pulóver perdült a táncparkett közepére. Ezek
voltunk mi. Tele az elhagyatottság érzésével és a zse-
bünkbe dugott Dosztojevszkij-idézetekkel. (Hol volt ak-
kor még Wass Albert?) – DJ SZATHMÁRY

TÚRA

KUL Take a walk on the goth side

AZ ÚT
írta: JAKAB GYULA

Bármelyik városban sétálhatnék: 
a katedrális felé tartok a házak közötti
szűk utcában. A sötét középkorban
élek, de erről nem tudok, mert kései
utódaink döntöttek így rólunk. Nagy
útra indulok, amit mindannyian be
kell, hogy járjunk.
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erülgetni kell a trágyát és kellemetlenek a legyek, de a
jótékony eső majd mindent elintéz. Egy kanyar és feltű-
nik a katedrális két hatalmas tornya, mint az égi város
várfala. Az égi archetípus földi modellje a világminden-
ség rendjét mutatja. Leginkább egy hegyre emlékeztet,
tökéletes színtér ég és föld találkozásához. Nincs nagy
tér a templom előtt, mellette pedig szinte hozzánőttek a
lakóházak: még hétszáz évig nem szabadítják ki a nagy-
szerű épületet az alantas környezetből. 

Egy pillanatra megállok: a vörösre festett déli kapu
előtt ítélkeznek, a tömeget korlát tartja távol a hatalom-
tól. Mindenki tisztes távolságot tart a vörös kőtől, amit
a korábbi perek festettek meg. Bizony mondom nektek,
ha nem mondunk ellen a földi kísértéseknek, úgy fog-
nak szörnyek lakmározni testünkből a túlvilágon,
ahogy azt a kapu feletti dombormű plasztikusan szem-
lélteti. A démonok a lelkünket akarják, félelmeteseb-
bek, mint a kőből faragott kentaurok, szatírok és sziré-
nek. A fékezhetetlen vágy és kegyetlenség testesül meg
bennük – ilyenek az eretnekek is. 

Megállok a kapu előtt: az utca kövén fonnyadó virág-
szirmok, tegnap esküvő volt. Mint mindig, a katedrális
előtt adta össze a pap a párt, majd bevezette őket a Para-
dicsom kapuján. Tegnapelőtt a vezeklését befejező vét-
kest fogadta vissza a gyülekezetbe, őt vezette be kézen
fogva a kapun. A rossz szellemek nem léphetnek be a
két világot elválasztó és összekötő kapun. Összetett fel-
adat a védekezés ellenük. Hogy ne jussanak be a temp-
lomba, a kapukat a négy fő irányba tájolták. Az építő-
mesterek már ősidők óta tudják, hogy ezekből az irá-
nyokból nem tudnak a démonok behatolni. Figyelmez-
tetik őket a domborművek is, de a biztos megoldás még-
iscsak a tömjén füstje. Lokális, ideiglenes, de hatásos!

A kapu körül sorakoznak a szentek. Az egyiknek hó-
na alatt van a feje: valóban tanúbizonyságot tett hité-
ről. A többieket is könnyű felismerni legjellemzőbb tet-
teikről. A tizenkét apostol sem hiányozhat, mind itt
vannak, hiszen nem véletlen a számuk: 3x4, Isten és a
föld egysége, a világ teljessége, a legtökéletesebb szám.
Felettük a rózsaablak is tizenkét cikkből áll. A világ ke-
reke forog. Önmagába vissza, a végtelenségig. A tizen-
harmadik felesleges lenne, halnia kell, vagy más halá-
lát kívánja. Nem szerencsés! A magasságtól megszédül-
ve fordítom tekintetem a kapura, utam legjelentősebb
pontjára. Ez a keresztény élet kezdete. 

Ami belépve fogad, ugyancsak elszédít. Ekkora cso-
dát csak isteni segítséggel lehetett építeni, a racionális
szerkezet teológiai alapokon nyugszik. A főhajót meg-
tölti az ablakokon beáradó fény, és égi magasságba eme-

K

”
Beszédes 
rajzolat áb-
rázolja az
ólomüvegen
az egytestű,
háromarcú
Istent

2008jan_45-60_5.qxd  2008.01.03.  9:09  Page 48



20081 

AZ ÖRÖK SZÍN 
„Feketében járunk/Gyászoljuk a jö-
vőt/Ami a miénk lehetett volna/De
megöltük őt” – másfél évtized távla-
tában sem avasodott meg a Bonanza
Banzai dalszövege, melyet a kiváló,
és akkor még polihisztori tulajdon-
ságokkal nem bíró popzenész, Ko-
vács Ákos írt. A magyar BB-őrületet
sokan hajlamosak voltak egyszerű-
en az akkor népszerűsége csúcsán
álló Depeche Mode utánérzésének
elkönyvelni, holott – a valóban léte-
ző vizuális hasonlóságok ellenére – a
Bonanza mind szövegében, mind
zenéjében több volt másolatnál.
Nem véletlen, hogy számaikat ma is
rendszeresen hallhatjuk a szórako-
zóhelyeken. Aki akkor volt tiné-
dzser, többnyire ezen nőtt fel. Az
óriási és kitartó Depeche-es,
bonanzás szubkultúra legfőbb öltöz-
ködési jellegzetessége a tetőtől tal-
pig színfekete viselet volt. Mindez
kompatibilis volt a technós világ
újabb és újabb leágazásaival, de ha-
tározott elkülönülést jelzett a kissé
lenézett szegecses rockerektől, me-
tálosoktól, vagy éppen a kifulladó-
ban lévő punkoktól, illetve a tarisz-
nyás, pulóveres és túlzottan ko-
molykodó arccal mászkáló alternatí-
voktól is. Ez utóbbiakhoz azért volt
némi átjárás, de aki valóban DM-es
volt, az egy idő után kiszeretett az
alternatív korszakból, mert az alap-
vetően mégiscsak a nálunk tíz-ti-
zenöt évvel idősebb nemzedék zené-
je volt. Mi a Fekete Lyuk végét kap-
tuk el, láttuk a legendákat is egy pi-
cit, de walkmanünkben már az
Enjoy the silence szólt és szólna né-
ha a mai napig is, ha még horda-
nánk magunkkal ilyesmit. Így vi-
szont időnként otthon hallgatjuk a
Depeche-t, ami velünk együtt ala-
kult át. A fekete ruhák után jártunk
farmerben és öltönyben is évekig, de
azért a Symphonic Music Of
Depeche Mode-on elrévedve rájö-
vünk, hogy – hiába szeretjük a
Ghymest, a U2-t, a Roxette-et vagy a
Bëlgát – hozzánk még mindig a fe-
kete illik a legjobban. Valószínűleg
ez már így is marad, amíg élünk. 

– DJ ÁCS
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li az íveket. A filigrán oszlopok alig
látszanak a fényárban, miközben
felfelé szaladnak, hogy egy csúcs-
ban találkozzanak. Ilyet korábban
még nem láttam. Szerencse, hogy
ma már ilyen felvilágosult az egy-
ház, nagyapám még a természetet a
kiismerhetetlen gonosszal azonosí-
tó beszédeket hallott gyerekkorá-
ban. Márpedig a sűrű erdő csodákat
és nem gonoszságot rejt. A mellék-
hajók sötétebb terét gyertyák fénye
világítja meg, az illetékes szentnél
kér közbenjárást valaki. A gyertya
Krisztusra emlékeztet: míg fényét
szétárasztja, magát áldozza fel. A
viasz, kanóc és láng egységéről Isten
három személye jut eszembe. 

Beszédes rajzolat ábrázolja az
ólomüvegen az egytestű, háromar-
cú Istent. Félreérthetetlennek tű-
nik: még ötszáz évig nem tiltja be az
egyház ezt az ábrázolást. Hirtelen
körbeszaladó tekintetem még vagy
száz, a hármasságon alapuló építé-
szeti elemet talál. Egy festményen
angyalok vezetik kézen fogva a híve-
ket a Paradicsomba, kapuja a kated-
rális bejáratára emlékeztet. A követ-
kező mellékoltárnál egy helyi szent
látható, neki épp a foglalkozása
döntötte el, hogy kiknek az ügyében
járhat közben Isten és ember között.
Megvannak az ereklyéi is, melyek
komoly szakrális értékkel bírnak.
Csak részei maradtak meg, mert az
ereklyeláz óta az egyház felhagyott a
teljes test igényével, a püspök eladta
a szent részeit. A lényeg, hogy így is

működik a közbenjárás. Felette egy
kép hirdeti tetteit, fejénél kör alakú
arany dicsfény ragyog. Néhány száz
évvel ezelőtt még csak a földöntúli
személyeknek járt földöntúli fény,
de ezen a képen már egy jámbor do-
nátor is négyszögletes glóriát ka-
pott. A keresztes dicsfény Jézusé,
mellette Mária gyöngyös szegélyű
glóriával dicsekedhet, a háromszög-
letű pedig az Atyát illeti. 

A következő kép kevésbé idilli:
egy csontváz fitogtatja erejét halott
testek felett, fakó ló kíséri, kezében
kihunyt a lefelé fordított fáklya
lángja. Kicsit közelebb az oszlopfőn
fura lények ijesztgetnek, de nem en-
gem: a démonok megrettennek fa-
ragott képmásaiktól. Lábam alatt
kacskaringózó formát pillantok meg
a kőben. Az emberi élet kanyargós
útját jelképező labirintust tavaly
térden jártam végig. Istenhez az
utat mi alakítjuk magunknak, min-
den vétkünkkel újabb kanyart vá-
gunk magunk elé. Bezzeg a kivá-
lasztottak a hiábavaló kanyaroktól
mentes királyi úton mehetnek. Ez
az út vár a labirintus után, elindu-
lok rajta. A tér magába fogad, kö-
rém hajlik, ahogyan haladok előre a
körből és négyszögből szerkesztett
kereszt-alaprajz közepéig: ez az égre
mutat. Itt egy kereszt áll előttem: az
életfa, amely Krisztus halál feletti
győzelmét hirdeti. Az oltáron táplá-
lék testnek és léleknek, a kehelyben
vér a halhatatlansághoz. Szép ez az
út, vezet valahova.

SÖTÉTOLDAL
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Az égi arche-
típus földi
modellje a
világminden-
ség rendjét
mutatja. Leg-
inkább egy
hegyre emlé-
keztet, töké-
letes színtér
ég és föld ta-
lálkozásához

2008jan_45-60_5.qxd  2008.01.03.  9:09  Page 49



50

Vita az MR2 – Petőfi Rádió átalakulása körül

HA TORZÍT A GITÁR
írta: HEGEDŰS ZOLTÁN

Több mint fél évvel ezelőtt, 2007. június 1-jén, 0 óra 2 perckor, a Himnusz elhangzása
után elkezdte működését a megújult Petőfi Rádió. Az elsősorban fiataloknak szóló adó
csakhamar két táborra osztotta a magyar rádióhallgatókat. Egyesek kitörő lelkesedéssel
fogadják az új műsorfolyamot, míg mások visszavárnák a régi, megszokott programot.

emcsak a hallgatókat, hanem a szak-
mát is megosztja az MR2 – Petőfi Rá-
dió profilváltása. Nem csitul az ellen-
tét a rádió vezetése és az Országos Rá-
dió és Televízió Testület (ORTT) kö-
zött sem. A vita lényege, hogy köz-
szolgálatinak minősül-e az adó.

MINDEN KEZDET NEHÉZ
Such Györgyöt 2006. július 10-én
választotta meg a közmédium elnö-
kének a tulajdonosi jogokat gyakor-
ló Magyar Rádió Közalapítvány ku-
ratóriuma. Majd’ egyévnyi interreg-
num után – Kondor Katalin megbí-
zása 2005. augusztus 1-jén járt le –,
ötödik nekifutásra lett ismét vezető-
je a Magyar Rádiónak. A végső sza-
vazás sem volt mentes a vitáktól.
Két kurátor előbb az ügyészséghez,
majd a bírósághoz fordult annak ér-
dekében, hogy egy vitatott szavazat
miatt az új elnököt ne jegyezzék be.
A cégbíróság végül szeptember 15-
én – augusztus elsejei hatállyal – be-
jegyezte Such Györgyöt a Magyar

Rádió elnökének. Az új vezető már a
megválasztása után világossá tette,
komoly változtatásokra készül a
nagy múltú, de megkopott tekinté-
lyű intézmény élén. „Szeretném
helyreállítani a közszolgálati rádió
tekintélyét, azt szeretném, ha a
közszolgálati rádió igazodási pont
lenne a magyar médiapiacon, és
mindezek mellett nyereségesen mű-
ködne” – fogalmazott Such.

FÖLTÁMADOTT A TENGER
A Társaság A Közszolgálati Rádióért
honlapján olvasható elnöki pályá-
zatból kitűnik: Such a három adó
(Kossuth, Petőfi, Bartók) átalakítá-
sával három különböző műfajú rádi-
ót kívánt létrehozni. Pályázata sze-
rint az átalakítás után a Kossuth egy
hír- és beszélgetős („news/talk”) rá-
dióvá, a Bartók a „magaskultúra”
adójává, a Petőfi pedig az igényes fi-
atalok rádiójává válik. Észrevehető
tehát, hogy a legnagyobb változás ez
utóbbi adót érinti, melyet eleddig

rádiós berkekben gyakran csak kis
Kossuthnak hívtak, hisz sem mű-
sorstruktúrájában, sem a hallgatók
összetételében nem mutatott jelen-
tősebb eltérést nagyobbik testvéré-
től. Such György a Petőfi Rádióban
tervezett változtatások végrehajtá-
sához dr. Csillag Jánost kérte fel fő-
szerkesztőnek 2007 márciusában. 

„Amióta az eszemet tudom, a Pe-
tőfi mindig is a fiatalok rádiójaként
hirdette magát, miközben a hallga-
tóinak csupán töredéke került ki a
18-39 éves korosztályból az átalakí-
tás előtt” – mondta el lapunknak dr.
Csillag János, az MR2 – Petőfi főszer-
kesztője. Tény, hogy a közszolgálati
rádió ezt a 3,2 milliós korosztályt
korábban szinte alig tudta megszólí-
tani. „A kérdés viszont az volt, hogy
eleresztjük-e ezt a korcsoportot,
amely így le fog szokni a közszolgá-
lati rádiózásról és ezáltal tovább ás-
suk a magyar rádió sírját, vagy eset-
leg ebben a korcsoportban is vissza-
szerezzük a közszolgálati rádiózás

KULTÚRA
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lámozásába is beszálltak. Szállóigé-
vé vált az egyik kereskedelmi csator-
na hallgatólagos jelmondatának
megfordítása. A nevezett adón nem
játszanak olyan dalt, amiben gitár-
torzítót használnak. Az egyik fiatal
magyar zenekar, a 30Y énekese így
válaszolt erre: „Én azért hallgatom
az MR2 – Petőfi Rádiót, mert torzít a
gitár”. A célközönség körében egyre
népszerűbb lett az adó. A hallgatott-
sági adatokban a váltást támogatók
és az ellentábor is saját álláspontjuk
megerősítését látja (lásd keretes írá-
sunkat). 

PETŐFI VS. ORTT
Számok ide vagy oda, a Petőfi az át-
alakulást követően csakhamar tá-
madások kereszttüzébe került. Egy-
részt a kereskedelmi adók nem néz-
ték jó szemmel, hogy egy új, ráadá-

sul államilag támogatott verseny-
társ lépett a színre. Versenyjogi kér-
désként merült fel, hogy etikus-e
egy szinte csak zenét játszó adó
megjelenése a palettán, amely
amúgy nagy részben az adófizetők
pénzéből tartja el magát, ráadásul
várhatóan részt kér magának a hir-
detői tortából is.

Az ORTT szakmai jellegű vizsgá-
lódást folytatott a Petőfi Rádió kö-
rül. Állampolgári bejelentések alap-
ján az ORTT elrendelte a Petőfi Rá-
dió műsorszolgáltatásának hatósági
ellenőrzését, ami gyakorlatilag egy-
heti rádióadás monitoringvizsgála-
tát jelentette. Az ORTT szakértői vé-
leménye megállapította, hogy a Pe-
tőfi Rádió június 11-17-ig tartó adá-
sa 5,33 százaléknyi közszolgálati
műsort tartalmazott a közszolgálati
adóktól elvárt 50 százalék helyett.
Az elemzés kiemeli, hogy nem értel-
mezhető szerkesztett műsornak a
zeneszámok egymás utáni lejátszá-
sa, amit csak néha-néha tör meg a
műsorvezetők megszólalása, de
nem volt tetten érhető az a törekvés
sem, hogy a műsorvezetők egy-egy
zenei stílust vagy előadót értékköz-
vetítő módon mutassanak be. Való-
di szerkesztett adásnak csupán a
hírműsorok és a Kultúrfitnesz című
műsor feleltek meg. A vizsgálat
után az ORTT jelezte az általa észlelt
anomáliákat a Magyar Rádió Köz-
alapítvány kuratóriumának, és kon-
zultációt kezdeményezett a közrádió
elnökségével. A találkozón nem kö-
zeledtek az álláspontok, ezért az
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presztízsét” – vázolta Csillag. Mind-
emellett a főszerkesztő is elismerte:
voltak a régi adón is színvonalas, fi-
ataloknak szóló műsorok. A „Csak
fiataloknak”, a „Táskarádió” és az
„Ötödik sebesség” annak idején
progresszívnek számítottak, de ezek
helyét az utóbbi években egyre in-
kább átvették az operettmelódiák és
a magyarnóta-csokrok, melyeket a
fiatalok egyáltalán nem hallgattak.
A régi Petőfin volt szöveg, volt zene,
ugyanakkor különösebb koncepció
nélkül váltogatták egymást a mű-
sorszámok, a rádiónak nem volt iga-
zán karaktere. Gyakran megesett,
hogy egy nyugdíjasoknak szóló ma-
gazinműsort rockzenékkel tarkítot-
tak. Volt olyan, hogy riport hang-
zott el a nyugdíjasok üdülési lehető-
ségeiről, majd utána a műsorvezető
felkonferálta a Rolling Stones Ki lát-
ta a csajomat? című számát.

FIATAL FÜLEKNEK
„Az volt a cél, hogy a fiatalokat meg-
szólítsuk. Tudomásul kell venni,
hogy az ifjabb korosztály rádiózási
szokásai merőben különböznek az
idősebbekétől. Ebben a korcsoport-
ban nem előre kiválasztott műsor
szerint hallgatják a rádiót, hanem
az élethelyzetüknek megfelelően.
Nem érdemes csak néhány, fiatalok-
nak szóló műsort készíteni, hanem
az egész adót fiatalossá kell tenni.
Ezt pedig csak az igényes könnyűze-
nével lehet elérni” – magyarázza a
váltás okait Csillag.

Hasonló gondolatokat fogalma-
zott meg Tirts Tamás is, a tulajdo-
nosi jogokat gyakorló Magyar Rádió
Közalapítvány kuratóriumának el-
nökségi tagja. „A fiatalok fokozato-
san leszoktak a Petőfi hallgatásáról
az elmúlt 15 évben, részben azért,
mert sokan átmentek a kereskedel-
mi rádiókhoz, másrészt a lakossági
médiafogyasztási szokások is átala-
kultak. Ezt a folyamatot a Magyar
Rádió gyakorlatilag nem követte” –
állítja Tirts, hozzátéve, hogy a mai
napig kritikusan szemléli a rádió át-
alakítását. Szerinte elnagyoltnak
tűnt az átalakítási terv. „Nem támo-
gattam, hogy ilyen mértékű és ilyen
gyors legyen az átalakítás. Mindezek
ellenére a visszajelzések és a minősé-
gi, jól fogyasztható zenék alapján azt
tudom mondani, hogy a Kossuthhoz
és a Bartókhoz képest a Petőfi a leg-
merészebb, de ugyanakkor a legsike-
rültebb húzása a Magyar Rádiónak” –
teszi hozzá a kurátor.

Való igaz: a Petőfi csakhamar
közkedveltté vált a fiatalok körében.
Az adón zömében olyan számokat
játszanak, amelyeket eddig az or-
szágos vételkörzetű kereskedelmi
rádiók nem tűztek műsorra. Magyar
zenekarok tucatjai álltak az új adó
mellé. Sokan közülük az adó önrek-

„DÖGLÉGY ZOLEE MEG 
A GENGSZTER SZAR”
Már az új Petőfi indulása napján kivetnivalót talált
a médiahatóság: 2007. június 1-jén a kora délutáni
órákban sugározták Ganxsta Zolee és a Kartel Kele-
ti oldal – Nyugati oldal című számának cenzúrázat-
lan változatát. A rádió elnöke az új struktúra kezde-
ti nehézségével magyarázta a sajnálatos esetet. Az
ORTT elfogadta a magyarázatot és az enyhének szá-
mító „felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett
magatartás megszüntetésére” határozattal zárta le
az ügyet. A két intézmény közötti vita ettől függet-
lenül tovább folytatódott.

”

„A Petőfi 
a legmeré-
szebb, de
ugyanakkor
a legsikerül-
tebb húzása
a Magyar 
Rádiónak”

MI A KÖZSZOLGÁLAT?
A sokat vitatott médiatörvény (1996. évi I. törvény a rádiózásról és televí-
ziózásról) a közszolgálati műsorszámmal kapcsolatban így fogalmaz: 2.§
19. Közszolgálati műsorszám: a műsorszolgáltató vételkörzetében (or-
szágos, körzeti, helyi) élő hallgatók, nézők tájékozódási, kulturális, ál-
lampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit szolgáló műsorszám, így
különösen: 

a) a művészeti alkotás, az egyetemes, a magyar és a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját, valamint a magyaror-
szági nemzeti és etnikai kisebbségek életét, a kisebbségi
álláspontokat bemutató közlés, 

b) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele, 
c) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése, 
d) a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint az egyházi

és a hitéleti tevékenységet bemutató műsorok, 
e) a gyermek- és ifjúsági műsorok, valamint a gyermekvédelem cél-

jait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorok,
f) a mindennapi életvitelt segítő, az állampolgárok jogi és közéleti

tájékozódását szolgáló, az egészséges életmódot, a
környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonsá-
got, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése, 

g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő
csoportok számára készített műsorszám, 

h) a hírszolgáltatás. 
A médiaszakemberek többek között arról vitáznak, hogy a törvényi
szövegben lévő „így különösen” kifejezés kizárólagosságot jelent vagy
csak példákat sorol fel. 
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ORTT októberben úgy döntött, hogy
a közszolgálati követelmények nem
teljesülése miatt közigazgatási ha-
tósági eljárást indít a Petőfi ellen.

KÖZSZOLGÁLAT PRÓ
„Természetesen tudomásul vesszük
az ORTT eljárását. Mi azonban azon
az állásponton vagyunk, hogy amit
mi közvetítünk, az közszolgálat. Az
ORTT mindeddig nem tudott olyan
jogszabályi helyet mutatni, amelyet
mi megsértenénk. A probléma nem
új keletű és leginkább törvényalko-
tási kérdéseket vet föl. A törvény
ugyanis nem tisztázza pontosan,
hogy mi az a közszolgálat. Az, hogy
zenei alternatívát nyújtunk, hogy
modern zenei kultúrát juttatunk a
hallgatókhoz, véleményünk szerint
messzemenőkig kimeríti a közszol-
gálat fogalmát” – reagált az ORTT
felvetésére lapunknak dr. Csillag Já-
nos. Hozzátette: „Ha az MR2 –
Petőfi Rádió zenei kínálata nem köz-

szolgálat, akkor a szintén döntő
többségében zenét szolgáltató MR3 –
Bartók Rádióval mi a helyzet? Min-
denki evidenciaként kezeli, hogy az
közszolgálat. Pusztán azért, mert
ott komolyzenét játszanak?” Hason-
ló a véleménye Tirts Tamás kurátor-
nak is. „A közszolgálatiság, mint
egzakt fogalom nincs pontosan defi-
niálva sem a médiatörvényben, sem
másutt. És a nyugati példák sem ad-
nak pontos eligazodást. A nemzet-
közi etalonként működő angol köz-
szolgálati rádiónál, a BBC-nél is van
egy nagyon hasonló adó, a BBC
Radio 1. Tudomásom szerint a Pető-
fi is ezt a mintát követte.” 

KÖZSZOLGÁLAT KONTRA
Meszleny László, az ORTT tagja
másként látja a helyzetet: „Nagyon
szimpla felállás az, ami a köztudat-
ban kialakult, hogy van egy innova-
tív újító és van egy kőagyú, bürokra-
tikus testület. Nem ez a helyzet.”

Véleménye szerint nem az a baj,
hogy a fiatalok felé fordult az adó,
hanem az, hogy nem eléggé nagy
mértékben. Kimaradt ugyanis az
egész 18 év alatti korosztály. Ráadá-
sul őket egyik közszolgálati adó sem
akarja megszólítani. „A magyar tár-
sadalom egynegyedét nem lehet le-
írni” – teszi hozzá. De nem csak ezt
az egy problémát látja Meszleny az
MR2 – Petőfi Rádió működése kap-
csán. Véleménye szerint nem igaz
az az állítás sem, hogy minden zene
kultúra. Elismeri, hogy vannak igé-
nyes számok a Petőfin, de koránt-
sem lehet azt állítani, hogy mind-
egyik sugárzott zene az lenne. Állás-
pontja szerint a fiatalok különböző
élethelyzetekben léteznek, és ezekre
a szituációkra – tanulás, munka,
párkeresés stb. – keresnek válaszo-
kat. Önmagában a zene nem ad
megoldást ezekre a problémákra. „A
közszolgálati rádiónak igenis a fia-
talok különböző élethelyzeteire kell
választ adnia. Nem kell, hogy egy
mesterségesen steril környezetet
tükrözzön, mert nem olyan a világ.
De nem is olyan monolit, mint ami-
lyet a mostani Petőfi közvetít” – ál-
lítja Meszleny. 

NINCS VÉGE
A Magyar Rádió vezetősége gyakran
hivatkozik a nyugat-európai, első-
sorban a brit közszolgálati példákra.
Az ORTT ezért megvizsgáltatta a
már említett, a Petőfihez nagyon
hasonló BBC Radio 1-t, és azt a meg-
állapítást tette, hogy a BBC-nél a be-
széd aránya jóval magasabb (kb.
60% zene, 40% szöveg). A műsorve-
zetők a programok központi elemei,
nem csak műsorközlésre szorítkoz-
nak. És szintén érvként merült fel a
Petőfi ellen, hogy a BBC Radio 1-t
újonnan hozták létre, nem egy már
meglévő csatornát alakítottak át. Az
ügy végén tehát nincs pont. A vita
tovább folytatódik. 

KI HALLGATJA?
A GfK-Szonda szeptemberi, a helyi rádióadókra kiterjedő telefonos kutatása a budapesti és a
megyeszékhelyeken élő fiatalok körében az MR2 – Petőfi hallgatottságának jelentős emelke-
dését mérte.  A 18-39 évesek között 365 százalékos emelkedés mutatkozott a váltás előtti idő-
szakhoz képest. Ha csak a 18-29 éves korosztályt nézzük, még nagyobb, 643 százalékos volt a
növekedés (igaz, nagyon alacsony kiinduló értékkel). Ezzel ebben a korcsoportban például
Győrben a harmadik, Szolnokon pedig a második leghallgatottabb adóvá vált. „Mindezek el-
lenére korai volna következtetéseket levonni, bár a tendencia kedvező” – teszi hozzá a főszer-
kesztő. A felmérés számait vizsgálva kételyeit fogalmazza meg Meszleny László is, a szakmai
felügyeletet ellátó médiahatóság, az ORTT tagja: „Igaz, hogy egyes célcsoportokban nagyará-
nyú növekedés tapasztalható, de abszolút számokat a mai napig nem ismerünk, nem tudjuk,
hogy pontosan mennyien is hallgatják a Petőfit.”

A szintén a GfK-Szonda által készített, de naplós módszerű, országos eredményeket tar-
talmazó Nemzeti Médiaanalízis adatai egyelőre nem mutatnak ilyen mértékű előretörést a
fiatal hallgatók körében. A 2007. I. negyedéves (január-március) időszakot a III. negyedév-
vel (július-szeptember) összevetve a 18-29 éves korosztálynál látható némi emelkedés, a 30-
39 éveseknél stagnált a hallgatottság, az ennél idősebbek esetében viszont jelentősen csök-
kent. A  görgetett adatok miatt ez a kutatás jóval lassabban reagál a változásokra, mint a
telefonos módszerű, viszont a médiatervezők többsége ezt használja, amikor arról dönt,
mely rádióknál költi el hirdetési büdzséjét.

NEKIK A ZENE
A Petőfi Rádió vezetőségéhez
sok hazai könnyűzenei előadó
is csatlakozott. Zenészek tu-
catjai búgták az éterbe a „Ne-
kem a zene, kultúra” monda-
tot. Sőt, az ősz folyamán ze-
nészek, közéleti személyisé-
gek hosszú sora írt alá egy, az
MR2 – Petőfi Rádiót védelem-
be vevő petíciót. A nyilatkoza-
tot aláírta – Schmidt Máriától
György Péterig, Borókai Gá-
bortól Dessewffy Tiborig,
Törőcsik Maritól Szakcsi Laka-
tos Béláig – a magyar közélet
színe-java, pártszimpátiától
függetlenül. ”

„A közszol-
gálati rádió-
nak igenis a
fiatalok kü-
lönböző élet-
helyzeteire
kell választ
adnia”
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mesék elszakítanak a hétköznapok
rögvalóságától, megszűnik a sok-
szor lehúzó racionalitás. Egy vagy
két óra erejéig újra hiszünk a tündé-
rekben, és abban, hogy minden le-
hetséges. Képtelenség száraz szem-
mel megúszni, mikor Vuk a szüleit
keresi a Fekete István művéből ké-
szült örök életűben: „Elmentek, el-
mentek a Simabőrűvel. De miért
mentek el? Értem fognak jönni. Biz-
tosan visszajönnek értem. Most
már azt sem bánom, ha kikapok.
Csak jönnének már! (…) Egyedül va-
gyok, kicsi vagyok, éhes vagyok! Se-
gítsetek Vuknak, a kisrókának!”

Gyerekkorunk alapvető, kihagy-
hatatlan és felejthetetlen élményei
közé tartozik a Vízipók, a Mézga csa-
lád, a Frakk, a Magyar népmesék, a
Pom-pom, a Macskafogó, a Nagy
ho-ho-horgász, a Vuk, és még foly-
tathatnánk a hetvenes-nyolcvanas
években készült nagyszerű hazai al-
kotások sorát. Nemcsak egyszerűen
szépek voltak, de tanulni is sokat le-
hetett belőlük. Emlékszem,
Arkhimédész törvényét például a Ví-
zipókban hallottam először: „A szi-
lárd testek pontosan annyi vizet szo-
rítanak ki a tóból, mint amilyen ne-
hezek” – skandálta a négy kis han-
gya. 

A Pannónia Animációs és Rajz
filmstúdió (mai nevén Pannónia-
Film Kft.) és  leányvállalata, a Kecs-
keméti  Animációs Film Vállalat
(amely később Kecskemétfilm Kft.
néven önállósult) a rendszerváltás
előtt állami támogatásból és a Ma-
gyar Televízió megrendelésére évente
több tucat alkotással: sorozatepizód-
dal, rövid animációs filmmel, és ál-
talában két-három egész estét 
betöltő rajzfilmmel örvendeztette
meg a hazai mesefogyasztókat.
Ternovszky Béla, a Pannónia egyik
legismertebb alkotója szerint a ma-
gyar animációs filmek különleges-
sége a sokszínűségükben rejlik. A
Pannónia falain belül az alkotók
szabad kezet kaptak, kedvükre ké-
szíthették a rajz-, árny-, gyurma-,
báb-, homok-, festményfilmjeiket.
Működtek mellettük kisebb magán-
stúdiók is (például a pécsi Ixilon),
amelyek szintén előálltak évente né-
hány mesével. Aztán a rendszervál-
tással megszűnt a Pannónia állami
támogatása. A pályázati pénzekből
és a jogdíjakból kihúzták egy dara-
big, viszont a megrendelések száma
lecsökkent. Helyzetük tarthatatlan-
ná vált, mára a kilátástalanságig fa-
jult. A kereskedelmi csatornáknak
eszük ágában sincs itthon gyártat-

ni, a gyerekeket inkább olcsó, gagyi
japán gyilkolós animékkel tömik,
melyek nem 12-es karikát, hanem
azonnali megsemmisítést érdemel-
nének. Teufelt és Safraneket idézve
a Macskafogóból: „Azonnal végezze-
nek velük! – Golyó vagy méreg,
uram? – Pazarlás, Safranek, pazar-
lás, követ a nyakukba, és a folyóba
velük!” Csak nagy volumenű, biztos
sikert ígérő projektekhez adják a ne-
vüket és a pénzüket. 

Az utóbbi évtizedben a mozikban
és a televízióban is észrevehetően
csökkent a magyar rajzfilmek szá-
ma. Mielőtt gyászhimnuszba kez-
denénk a sírjuk felett, térjünk visz-
sza a már említett magánstúdiók
kérdésére. A rendszerváltás után
nem lett belőlük kevesebb, számuk
inkább nőtt. Ma körülbelül 500 ak-
tív, kisebb-nagyobb műhely létezik
Magyarországon. Ezzel szemben jó,
ha évente egy mese kerül bemuta-
tásra. Akkor hova lesz a többi?
Ahogy az Adidas Kínában varrat
edzőcipőt, úgy gyártatnak az óriás-
stúdiók nálunk rajzfilmet. Input ol-
dalon befut a  megkomponált sztori
– húszpercenként dramaturgiai for-
dulattal, és természetesen happy-
enddel –, amihez a megfelelő pénz-
ügyi és technikai hátteret is bizto-
sítják. A futószalag outputoldalán
aztán kikerül a kasszasikergyanús
késztermék, és megy a piacra. A ha-
zai mozikba legtöbbször be sem ke-
rül. Jankovics Marcell szerint az ál-
lami stúdiók egyik nagy előnye az
volt, hogy az onnan kikerülő alko-
tások elsődleges célja a nemzeti
kultúra ápolása és az értékközvetí-
tés volt, nem a sikerhajhászás. Szó
nincs arról, hogy államosítani kel-
lene a meseipart – Jankovics sem ezt
mondja. Szerinte egy olyan biztos
támogatási rendszerre lenne szük-
ség, amely segítségével az alkotók-
nak lehetősége van különféle rajz-
filmeket készíteni anélkül, hogy a
kezüket megkötnék a bevételi elvá-
rások és az ezekhez kapcsolódó elő-
írt sémák.  Így a közönség is választ-
hatna, hogy Magyar népmesét 
vagy Aladdint szeretne, esetleg
Vizipókot.

Az idei évben abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy két ma-
gyar alkotás is elkészült: Az egyik a
Pannónia Filmstúdió veteránjainak
– és néhány új kollégájának – keze
munkáját dicsérő Macskafogó foly-
tatás. A másik egy új, fiatalokból ál-
ló gárda, a Kommuna.org által
megrajzolt mese, amely Egon és
Dönci címmel fut a magyar mozik-
ban és egyre több külföldi országban
is. A két kész film mellett az utó-
munkálatok végső stádiumában van
a Vuk folytatása is. Sorozatunk első
részében az Egon és Döncit vizsgál-
juk meg tüzetesebben.

MESE HABBAL I.
írta: MOLNÁR NIKOLETT

Minden gyerekkel egy új csoda születik. Bájos, ártatlan, és nyitott
szívvel fogadja be a világot. Ahogy felnövünk, nem a csoda múlik
el, csak becsukjuk a varázslátó szemünket. Ezért vannak a mesék,
hogy egy rövid időre újra gyerekek lehessünk. 

A

MAGYARRAJZFILMI.
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íváncsiak voltunk annak a mesének
a készítőire, amelyet tizenegy hó-
nap alatt, 120 millió forintból, álla-
mi támogatás nélkül alkottak meg.
És hogy mégis miből? Egy jómódú
könyvelőnő kisfia beleszeretett a
promó verzió figuráiba. A hölgynek
ez éppen elég indok volt arra, hogy
befektessen, így megvolt az induló-
tőke, később pedig az alkotók talál-
tak egy produceri irodát maguknak.
Elindultunk hát Egerbe, Egon és
Dönci szülővárosába. 

A Kommuna.org főhadiszállásán
Gál Gergő gyártásvezető és Magyar
Ádám rendező várt minket a kisajtó-
ban. Mi tagadás, elsőre az ezeréves
símaszkos-betörős Chokito reklám
pergett le a szemünk előtt. Két tag-
baszakadt, militarynadrágos, sza-
kállas, mosolygós figura  az alábbi
nyitókérdéssel fogadott minket:
„Mit hozhatunk, sört, bort, pálin-
kát?” Köszöntük, de maradtunk az
ásványvíznél. A srácok teljesen ott-
honosították a stúdiót: itt egy bög-

re, ott egy korsó, amott egy kis na-
rancshéj, a háttérben pedig jófajta
pogózós zene szólt halkan. Kétper-
cenként a föld alól előkerült egy- egy
haver a következő kérdésekkel: „Jé,
van egy új kutyánk?” és „Mi lesz es-
te?”, majd ugyanolyan gyorsan tűn-
tek el, ahogy jöttek. Egyikük a tech-
nikus, a másik a hangmérnök, a
harmadik a rendszergazda volt. 

A kutya délelőtt foglalta el önké-
nyesen az udvart, de maradhat. Este
jó szokás szerint kocsmázás a prog-

EGRI CSILLAG-JÁRÓK
írta: MOLNÁR NIKOLETT

Egon és Dönci a Földről az űrbe vágytak. Körbejárták a galaxist sufnituning
űrhajójukkal, mi pedig kocsiba ültünk, és feltérképeztük az otthonukat.
Háztűznézés a Kommuna.org-nál Egerben.

K

z itthon bérmunkában készülő animációs fil-
mek legtöbbje magyar szinkront sem kap. A
szinkronnal az Egon esetében biztosan nem lesz
baj, nagyon nem igényli. A leghosszabb szóbeli

közlés: „Én Bobó, te Egon.” Nyögések és szuszogások töltik
be a szavak szerepét. Ettől időnként puritánnak, túlstili-
záltnak és együgyűnek tűnik. Nem ehhez vagyunk szok-
va, és ez az érzés sajnos kitart egészen a film végéig...

Ugyanakkor a legtöbb 3D-s rajzfilmmel ellentétben az
Egon és Dönci nem esik bele a génkezelt alma hibájába.
A manipulált gyümölcs szép piros, meg akkora, hogy Jó-
zsi bácsi inkább pironkodva hazaviszi a piacról a jó kis
háztájit, mikor meglátja. Viszont beleharapni nem érde-
mes: vízíze van. Az Egon nemcsak életszerű, színes, tren-
di meg csillogó, hanem tartalom és érzelmek is vannak
mögötte, miközben nem idegenít el a történettől a töké-
letesre csiszolt formáival. 

Irigylésre méltó az a tiszta csodálat, amivel Egon szem-
ügyre veszi reggelente otthonát, a hegyeket, a virágzó ré-
tet, sőt még a macskáját is. Ugyanaz a kép tárul elé hétfő-
től péntekig, januártól decemberig, mégis minden napsu-
garat úgy ünnepel, mint ha az elsőt látná. Egon és Dönci, a
macsek napi rutinjának szerves része az űrhajó folyamatos

„ÉN BOBÓ, TE EGON”
írta: KYTIN

Az Egon és Dönci nem csak az eddig is-
meretlen alkotógárda hozzáállása mi-
att újszerű: magyar rajzolók még nem
készítettek egész estés 3D-s rajzfilmet.

A
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ram. „Hatalmas baráti körünk van”
– magyarázza Ádám a történéseket
–, „akikből aztán összeverődött egy
szűkebb, tíz-tizenkét fős kreatív csa-
pat, így egészen családiasak a körül-
mények.” Kiderül, hogy csak néhá-
nyan dolgoztak korábban filmes te-
rületen. Ádám és Gergő video-
klipeket rendeztek és volt jó néhány
televíziós munkájuk is,  egyebek kö-
zött ők készítették a Friderikusz-féle
szólás szabadságának az előző fő-
címét is. A Kommuna legtöbb tagja
azonban a mélyvízben edződött, és
véletlenül derült ki, hogy értenek
valamihez. Vannak érdekes sztorija-
ik, az biztos: a hangmérnök például
az Egon és Dönci előtt rendszergazda
volt a bíróságon. A programozójuk
korábban az Auchan pénztárában
számolta az egyforintosokat, aztán
olyan animációs szoftvert fejlesztett
ki, amivel az emberi mozgás leegy-
szerűsíthető. A zeneszerzőjük pedig
régebben nyomdai előkészítőként
dolgozott, volt, hogy fél évet ült bör-
tönben bérlethamisításért. Grafi-
kusként vették fel, és a stúdióban
véletlenül jöttek rá, hogy félelmetes
zenei érzéke van, így ő komponálta
kettő kivételével az összes betétdalt.
Gergő (a volt vendéglátós) gyártásve-
zetőként a vágásban próbálta ki ma-
gát, és a rajzfilm egyik pörgős jelene-
tét ő szabta formára.„Én sem tudtam
volna jobban megcsinálni” – mondja
András –, „valószínűleg azért, mert ő
az egyik leggyorsabb kezű rockdobos,
akit ismerek.” Mintegy mottóként
hozzáteszi: „Minden ember képes al-
kotásra. Nálunk ez bebizonyosodott,
a legtöbb dologra ösztönösen érez-
tünk rá. Még a személyi titkárnőm is
nekiállt photoshopolni. Ő tervezi a
logóinkat, a pulóverén fejezi ki ma-
gát.”  

Mindezek után kikívánkozik a
kérdés: „Ezerfelé dolgoztatok, rock-
koncertre jártok, esténként kocs-
máztok, hippimódra éltek, és rajz-
filmet készítetek cicával a főszerep-
ben. Hogyan egyeztetitek össze
mindezt morálisan?” Ádám elmoso-
lyodik: „Először is, nagyon szere-
tem az állatokat. Néhány éve, mi-
kor kirándultunk a feleségemmel –
akkor még volt –, találtunk egy te-
nyérnyi, csupa csont, ázott kiscicát.
Nem tudtuk otthagyni. Hihetetle-
nül okos állat, egyfajta emberköz-
pontú macska volt. Rengeteget ta-
nultunk tőle, tudta, mi a fontos.
Amúgy könnyedén vesszük az éle-
tet, de nem felelőtlenül. Nem aka-
runk belerokkanni a hétköznapok
hülyeségeibe.” A rendező kiment
megetetni a kutyát, ezért Gál Gergő
gyártásvezetőnek szegeztük a követ-
kező kérdést: „Nektek mi a fontos?”
Gergő szerint a boldogság a cél: „Ne-
kem az a boldogság, hogy itt vagyok
a barátaimmal, és azt csináljuk,
amit szeretünk, emellett a magunk
urai vagyunk, és nem függünk sen-
kitől. Ahogy befejeztük a filmet, ki-
csit megváltozott az életszemléle-
tem is. Most már elhiszem, hogy
nincs lehetetlen: ha az ember na-
gyon akar valamit, akkor azt el tud-
ja érni.”

A mesékben is hisznek a készí-
tők? Az időközben visszaülő Ádám
válaszol: „Hogyne, sőt, még ezer
ötletünk van. Az Egon és Döncivel
egyszerűen arra szeretnénk rávilá-
gítani, hogy mennyi szép dolog
vesz körül minket. Az emberek te-
le vannak előítéletekkel, és elural-
kodott a »dögöljön meg a szom-
széd tehene is« mentalitás. Bete-
ges lett a világ, és mi nem va-
gyunk hajlandóak azonosulni a
rendszerrel és annak üzemeltetői-
vel. Szabad lelkű lázadók vagyunk
mindannyian. Arról prédikálunk
a magunk módján, hogy ha az
emberek között több lenne a szere-
tet – bármennyire is elcsépelt és
közhelyszerű a kifejezés –, akkor
minden másképp működne.
Emellett jobban oda kellene fi-
gyelni a környezetünkre is. Ha így
megy tovább, hetven év múlva ta-
lán az hangzik majd el nap nap
után az internetes rádióból, hogy
ma senki ne felejtse otthon az
ólomköpenyét!” 

A világmegváltó gondolatok után
kíváncsiak voltunk rá, lázadó fecs-
keként csinálhatnak-e nyarat? Gál
Gergő szerint „ha úgy állna neki
mindenki, hogy úgysem változik
semmi, akkor nem is fog. Nem vá-
rom el, hogy a mesénktől megvál-
tozzon az egész világ, de ha már né-
hány ember elgondolkodik, akkor
elértünk valamit”.

építgetése és Dönci pillangóvadászata. Álomvilágban él-
nek. Egon a csillagokról, Dönci pedig a kamrában lévő
hosszú kolbászokról fantáziál. Vágyaik valósággá válásá-
hoz az űrből kapnak segítséget, egy DVD formá-
jában. A lemezen képek vannak a Föld
különböző látványosságairól. Miközben
Egon a fotókat csodálja, kinyílik a saját
kis determinált világa, aztán véletlenül
leveri a lejátszót. Döncinek eközben épp
elég ideje van arra, hogy ügyesen bejus-
son a spájzba. A látottak fellelkesítik
Egont, gyorsan be is fejezi az űrhajót. Még
a kamrakifosztást is elfelejti megtorolni,
olyan sebesen pakolnak be mindent, fel is
szállnak rögtön. Két igazi, naiv idealista:
egyik álmukból utaznak a másikba. 

Egy kis nyitottsággal mi is velük élvez-
hetjük az utazás minden pillanatát. Csak
kívülről, nem az űrhajóból, oda nagyon
nem férnénk be Egon pocakjától, ráadásul Dönci sem ba-
lerina alkat... Bebarangolják a naprendszert, majd le-
szállnak a sivatagban, ahol a már említett Bobó nevű né-
ger menti meg az életüket. Az ő lejátszójában aztán újra

megnézik a lemezt. A mese fő üzenete a DVD tartalmá-
ban nyer konkrét (talán túl direkt) formát: valós képek
pörögnek viharos sebességgel a szemünk előtt. Nagy-

anyáink libát tömtek annak idején ezzel a tech-
nikával, lenyomják a torkunkon, hogy:
SZÉPAVILÁGNETEDDTÖNKRE! Lehetett volna
ezt finomabban is, a gondolkodás képességét
feltételezve a nézőről. A gyerekeknek nem biz-
tos, hogy a „not war for oil” sokat mond. 

Egy dolog még nagyon hiányzik ebből a me-
séből: a szükséges rossz, ami ellensúlyozza a
jót. Nincs kontraszt, nincs másik alternatíva.
Nincs többes jelölés, csak Egonék pártjára lehet
ikszelni. Ettől lehetne még eseménydús és
mozgalmas is, de még sincs benne igazi fe-
szültség. Vannak utalások valami homályos
űrbéli gonoszra, aki követősdit játszik, és egy-
egy pillanatra izgulunk, hogy Döncinek sike-
rül végre elrontani az űrhajót, de nem. A cse-

lekmény szép látomássá, utazássá redukálódik Egonék
álmában és a világegyetemben. Jó, jó, egy mesének nem
lehetnek szabályai, minden elképzelhető. A zene és a ké-
pek biztosan ébren tartanak mindenkit.

”
Magyar Ádám rendező: „Ar-
ról prédikálunk a magunk
módján, hogy ha az embe-
rek között több lenne a sze-
retet – bármennyire is elcsé-
pelt és közhelyszerű a kife-
jezés –, akkor minden más-
képp működne”

”
Gál Gergő gyártásvezető:
„Most már elhiszem, hogy
nincs lehetetlen: ha az
ember nagyon akar valamit,
akkor azt el tudja érni”

2008jan_45-60_5.qxd  2008.01.03.  9:10  Page 55



TÚRA

KUL

56

A művészetet barbárság
politikai szemüvegen át
nézni. Akkor is, ha 
a művészek némelyike
szereti felhasználni poli-
tikai beágyazottságát a
szakmai karrier érdeké-
ben. Ezek felett mi
hunyjunk szemet. Más
miatt fogjuk megsérteni
az előbb lefektetett elvet. 

iszen ha azt kérdezzük, hogy maguk
a politika művelői mi alapján válasz-
tanak olvasmányt, zenét, filmet…
eleve lehetetlen előítéletek alkalma-
zása nélkül válaszolni. Igen, bennük
van a hiba. Mert ők az előítéletesek.
A mi előítéletünk pedig az, hogy
nem olvasnak. Hogy a 386 szeren-
csétlenből talán ötvennek van
olyan műveltségi hátországa,
amely segít nekik eligazodni.
Nádasdy Ádámnak volt egy olyasmi
megállapítása, hogy az európai
kultúra a sznobizmus kultúrája, az

európai ösztönösen érzi, mit ciki
nem-ismerni. Erre a képességre kü-
lönösen szükségük lehet a művelet-
len politikusoknak. 

SZDSZ
Közhely, de igaz: ennek a szinte
nem létező pártocskának az egyre
frusztráltabb holdudvarában talál-
juk az irodalom krémjének nagy ré-
szét. Kertész Imre az alap (ő minden
párt képviselőinél alap lehet, min-
denki olvasta vagy úgy, hogy húzta
a száját, vagy úgy, hogy rajongott
érte – azt viszont, hogy A kudarcig
eljutott volna tíznél több képviselő,
nem hisszük). Hogy a liberális frak-
cióban közismert lett volna Kertész
neve 2002 előtt, kizárt. Az SZDSZ-es
képviselők választhatnak még
Spiró, Nádas, Parti Nagy, Konrád és
Esterházy közül, ha irodalomról
akarnak beszélgetni egy-egy felü-
gyelőbizottsági ülés szünetében.
Hogy Spiró Fogság című remekműve
az egész képviselőcsoportnak meg-
van, tény. Hogy mindenki elolvasta
a 900 oldalas regényt, lehetetlen. Az
SZDSZ-es képviselőknek büdös min-
den, ami erdélyi, de ugyanígy irtóz-
nak Moldova Györgytől. Kuncze Gá-

bor köztudottan Karinthy-rajongó
és bámulatos humorérzékűnek gon-
dolja magát, szerencséjére Karinthy
halála után hetven évvel. A 68-as
SZDSZ-esekből inkább kinézünk né-
mi olvasottságot, míg például
Gusztos Péter ritkán ébred reggelen-
ként Balla Zsófia verseskötetére bo-
rulva. Előítéleteink alapján az
SZDSZ-frakció feminista egysége
szívesen fedez fel magának jelen-
téktelen női írókat. A liberális Bibót
einstandolta a Fidesz, így neki nincs
nagy respektje. Faludyval szívesen
ettek állófogadáson, de nem olvas-
ták. Göncz Árpádot nagy írónak
tartják, de nem tudják, mikor írt
utoljára.

MSZP
Nekik aztán szar lehet. Moldova
György, és passz. Esetleg az íróság-
gal is kacérkodó Bolgár György, aki
ugye úgy kúr, mint a cölöpverő.
Szilvási Lajos, Berkesi András, meg
az egy fokkal nagyobb kaliber
Passuth László nem lettek klasszi-
kusok. Ugyanakkor a frakció har-
mada se tudja, hogy a kommunista
Devecseri Gábor micsoda fordító
volt. A képviselők a szellemi mérték

H

OLVASÓNÉP 

Bolgár, Kertész, Wass Albert

MIT OLVASNAK
POLITIKUSAINK?
Írta: P. T.
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hiányában tökéletes kiszolgáltatott-
jai a piacnak: Vámos Miklóst olvas-
nak, és még tetszik is nekik. De
megveszik a Heti Hetes celebjeinek
önéletrajzi könyveit is. Plusz az
SZDSZ-frakciónál megismert öt név-
től bármit, mérlegelés nélkül. Ha
felébresztik őket, persze József Atti-
lát kell mondaniuk, de azon túl,
hogy Külső-Ferencvárosban minden
évben tartanak egy kiselőadást a
költő proletár gyökereiről, sokat
nem olvastak tőle sem. Akárcsak a
többi pártnál, itt is fájóan művelet-
len az utánpótlás. A József Attilá-zás
Lendvai Ildikótól még hiteles, Újhe-
lyi Istvántól már inkább vicces.
Zuschlag János ugyanakkor a Fogsá-
got olvassa, és a végére is fog érni.
Kassák baloldaliságáról semmit se
tudnak, a politikailag multifunkci-
onális Adyt ne is keverjük ide, még a
pofánkba vágna a Fiumei útról.

MDF
Csak látszólag könnyű annak a párt-
nak, amit eleve költők alapítottak.
Lezsák Sándor verseiről már szó
sincs (olvasott valaki ilyet?), de az
MDF irodalmi hátországa is, akár-
csak szavazóbázisa, régen lemorzso-
lódott. Valamikori írói a Fideszre
voksolnak. Érdekes lenne egy szava-
zást rendezni az Írószövetségben,
kiderülne, hogy állunk az antalli
hagyományokkal. A nyesedék, ami

ma MDF név alatt ül az ország házá-
ban, jobb híján kénytelen halottak-
hoz fordulni, ha olvasmányélményre
vágyik. Azok már nem kérdeznek rá
a 2006-os kampányuk balos pénzei-
re. Szerintünk Márai náluk a befutó,
de asztal alatt nyilván Wass Albertet
olvasnak, mint ahogy titokban Ma-
gyar Nemzetet is. Szabó Magda talán
megvolt nekik. Nekik még kínosabb
a helyzetük, mint az MSZP-é, hiszen
volt, ma pedig nincs közük az irodal-
mi élethez. Előítéleteink azt súgják,
hogy nemcsak ezért, de a politikai
jófejség miatt is át-átnyúlnak az
SZDSZ könyvespolcára.

FIDESZ
Egy irányt váltó párt veterán tagjának
rengeteg irodalmi élménye lehet.
Mégse hisszük, hogy a Bibón szociali-
zálódott, közgazdász szakkollégiumos
múlttal bíró Rogán Antal ma Wass Al-
bertre izgul csak azért, mert ez a
trend. A legújabb, Szíjjártó–Ágh–Cser-
Palkovics-nemzedék viszont már a
Wass Albert-es időkben cseperedett
a pártba, tippünk szerint olvasták is
az összeset. Mást viszont nem.
Nyírő Józsefig sem jutottak. A
Bibó–Márai–Wass–Nyírő vonalon a
Fidesz Wass Albertnél tart, és min-
denkinek az a meghatározó, hogy
melyik korszakban érkezett. Akár-
csak az MSZP-sek, ők is előszeretet-
tel veszik a háztáji celebek önélet-

Legyen Ön is reakciós, fizessen elő lapunkra!
A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Reakció,
1085 Budapest, József krt. 31/b., I/1. • Tel./fax: 1-235-0230 • Az újság megren-
delhető levélben, faxon, valamint normál díjas SMS-ben, a 06-20-520-7049-es szá-
mon is. • Az újság előfizetési díja egy évre: 3900 Ft.

név
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rajzait. Egy Philip-tanúságtétel fu-
tótűzként terjed a frakcióban, főleg
a fiatal vagy nem meghatározó kép-
viselők között, akik azt érzik a leve-
gőben, hogy ezt kell olvasni. Ester-
házytól talán a Harmonia. Spirótól
semmi. Konrád nevével csak értel-
miségi nyilatkozatok alján találkoz-
nak. Minden jó, ami emigráns.
Minden jó, ami erdélyi. Volt már
olyan a frakcióban, aki tévedésből
Remenyik Zsigmondot vett
Reményik Sándor helyett (nem járt
rosszul). Az MDF-től érkezett írói vi-
lágot vállon veregetik egy-egy kong-
resszuson, de nehezen tudnák kor-
szakolni Gyurkovics Tibort. Dsidától
csak a Psalmus Hungaricust ismerik
(azt is szoboravatásokról), és a leg-
halványabb gőzük nincs, milyen
furcsa szerepet tölt be a vers az élet-
műben. Az igazi értékek, mint
Kányádi, Szabó Magda csak hivatko-
zás szintjén élnek a fejükben. A
Nyugat polgári vonaláról semmit se
tudnak, a politikailag multifunkci-
onális Adyt ide se keverjük, ugyan-
azért.

KDNP
Szerintünk ők olvassák Nyírő József
regényeit, de csak azért, hogy a par-
lamenti vécében suttogva referálja-
nak a sztoriról a fideszeseknek.
Bibót leszámítva minden más: lásd
Fidesz.

”
Zuschlag
János
ugyanakkor
a Fogságot
olvassa, és a
végére is fog
érni
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zóljanak, ha kint maradnak, ne kell-
jen fölöslegesen várnunk! – hangzott a
késő kádári összekacsintós világra rí-
melő, tragikomikus megjegyzés az
idegenvezető szájából. Nyolcvanas
évek, buszos körutazás, München.
Nekem már csak otthon mesélték el
ezt a mondatot: apám és anyám volt
olyan rendes, hogy Tobleronét és
matchboxot becsempészve hazajött a
vasfüggönyön túlra vezető utazásról.
Nem úgy, mint néhány útitársuk,
akik miatt az utazás során állomásról
állomásra fogyott a magyar. Akkor is,
ott is. 

„Kint maradni?” A szabadság íze
azok szájában, akik a határon túl
kezdtek új életbe, tudván, hogy nem
lesz egy ideig – avagy soha – visszaút.
„Fölöslegesen várni?” Fenntartani a
továbbutazókat abban, hogy a hanyat-
ló kapitalizmus megtekintése után
visszatérjenek a legvidámabb barakk
építéséhez? Bár a rendszer öröknek
tűnt, ez már a végjáték része volt. Az
idegenvezető tudta, hogy mi lesz, és
nem tehetett mást, mint hogy össze-
kacsintott a sorssal. Szemet hunyt a
dobbantók fölött, mert már rendszer-
ré vált a rendszer kijátszása. Hány sors
tört össze a vasból készült, áthatolha-
tatlan határ miatt, ami végleges dön-
tésre kényszerítette az embert? 

A vasfüggöny. Szögesdróttal ösz-
szefogott béketábor, ahol mindenki
egyenlő, boldog és szabad lesz. A bizo-

nyosság kedvéért azért jól elboronál-
ták a homokot az aknazár fölött. Ne-
hogy valaki kételkedésében lelépjen a
nagy kommunista kísérletből, amivel
hozzáfogtak (Vitányit idézve) a „társa-
dalom átalakításához”, és itt most
komcsizunk, még egyszer, és nem
utoljára. A vasfüggöny is a béketábor
találmánya volt, bár egyes nemzetek
fakultatív, duplapluszjó fejlesztéseket
hajtottak végre rajta, vö. berlini fal.

Brennbergbánya, nyolcvanas évek
vége, ahogy a családi nyaraláson
visszafordítanak Sopron után, mert az
már határsáv, és nincs engedélyünk
belépni oda. Fordulhattunk vissza a
Daciával. Milyen lehetett brennberg-
bányainak lenni, a határsávban élni?
Engedélyhez kötni az életet, a moz-
gást a borderline-szindrómában szen-
vedő rendszer miatt?

Esztergom, 2007 karácsonyának
utója, ahogy áthajtunk a Mária Valé-
ria hídon (átadva: 2001) egy másik
uniós országba (belépve: 2004), és
megállás nélkül kikanyarodunk a ko-
máromi főútra. A sorompók leszerel-
ve, a határőrfülkék lelakatolva, lég-
neművé vált és elillant a határ. Hát
ennyi lenne? Ezért volt gyomorgörcs
évekig a határátlépések előtt? Ezért
robbantak fel szabadságvágyó embe-
rek az aknazáron? Ezért vágott szét
Trianon egész vidékeket, megakadá-
lyozva, hogy barátok és családok talál-
kozhassanak egymással? 

Nem lehet nem túlbecsülni a
tényt, hogy ez megtörtént. Jelképpé
kellene válnia egy jelkép nélküli kor-
ban (kopirájt Ákos), hogy kész, vége,
konyec a határnak. Igen, egyelőre
csak három ország felé, de akkor is. A
komáromi nénike, az internetes vide-
ón, ahogy sírni kezd, hogy az édesap-
ja nem érhette meg, hogy „visszajön
Nagy-Magyarország”. Mert csak a tu-
dat a lényeges: ha szabad az átjárás,
oldódik a trauma. Felvidéki szerettem
arról beszél, hogy a határnyitás olyan
az ottani magyaroknak, mint amikor
a madár kalitkáját kinyitják, egyszer-
re öröm és bizonytalanság, amit elő-
ször meg kell szokni. Ez van, tanulni
kell a szabadságot. 

Egyszer az életben egy bürokrati-
kus vízfejnek is hálásak lehetünk:
csatlakoztunk a schengeni zónához,
és vége a sorompóknak. Birizgálja a
lelkiismeretet, hogy az első élmény
után másodjára már a világ legtermé-
szetesebb dolga, hogy csak úgy átsu-
hanunk a határon. Veszélyesen köny-
nyű az érzés. Hamar felejt majd a ké-
sei utód, aki nem fogja érteni, miről
ömlengünk most ennyit. 

Kérdezze majd meg az idősebbek-
től, akik ott élték le életüket a határ
mentén, amin kerítés volt, rajta szö-
gesdróttal, mellette fegyveres őrrel,
tűzparanccsal. És tilos volt, nemcsak
átmenni, hanem megközelíteni, sőt
a körzetbe lépni is tilos volt. Lépni ti-
los lépni. Tilos tilos tilos. Tilos. Egy-
perces Örkénytől. Legyen hát mos-
tantól, határozatlanul hosszú ideig:
lépni szabad. A határokat, a saját ha-
tárainkat majd meghúzzuk mi, ma-
gunknak, fizikai és szellemi szöges-
drótok, központi utasítások és szuro-
nyok nélkül. Menni fog.

KULTÚRA

KONZERVATÍVANARCHISTA

írta: RAJCSÁNYI GELLÉRT

„Ez a határárok. Ugorj! Az ugrás végleges / Ugorj! A fájdalom veled jön, sosem
szabad elmúlnia / Mint zseblámpa, melyet letettek, világol túlnan Ausztria” 
(Faludy György: Exodus)

S

”

Birizgálja a
lelkiismere-
tet, hogy az
első élmény
után másod-
jára már a
világ legter-
mészetesebb
dolga, hogy
csak úgy át-
suhanunk 
a határon
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