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KÖZÉLET

LAPZSEMLE

Hozzáadott érték
Kern András pedig legalább olyan
szemtelen Kardos doktorként, mint
Terence Hill – csak sokkal hülyébb.
De gondolom, ez a magyaros vonás.
(Csákvári Géza, Népszabadság, január 4.)

Hogy ki a legkiválóbb,
azt én döntöm el
A legkiválóbb közgazdászok, politiku-
sok és írók a kormány radikális re-
formprogramját tekintik az egyetlen
járható útnak a válságból való kitörés-
re. (Paul Lendvai, Népszabadság, január 4.)

Gyárlátogatáson
A lap a gyári önkormányzat közigaz-
gatási bizottságának üléséről készült
jegyzőkönyvre hivatkozva közölte:
Szabó János volt kisgazda agrármi-
niszter üdvözli a Magyar Gárdát.
(Index, január 22.)

Törököt fogott, 
de nem ereszt
Török miniszterelnöknek nézte
Gyurcsány Ferencet egy világhírű
közgazdász. (Bors, január 26.)

Ha valamit szeretek
magamban, 
az a szerénység
Orbán Viktort például Kossuth rein-
karnációjának tartom – meggyőző-

désem, hogy a magyarságnak csak
két nagy szónoka volt: az egyik Kos-
suth Lajos, a másik Orbán Viktor.
Ám ha magamról kell beszélnem,
legfeljebb a törökverő Hunyadi János
vagy Görgey Artúr jöhet szóba. (Interjú
Széles Gáborral a Heti Válaszban, január 17.)

Remekművek
A terror újabb  áldozata lett az, ami
az országimázs-építés remekműve
lehetett volna. (Nagy N. Péter, Népsza-
badság, január 9.)

Két drukker még van
Még egyszer körbenéz, és bár közel s
távol senki nincs, mégis egészen az
arcomhoz hajolva súgja, alig hall-
hatón: Én drukkolok neki… (Bächer
Iván, Népszabadság, január 19.)

Légyszi
Az esemény háziasszonya, az Óbudai
Sportmagazin főszerkesztője, Biszku
Éva köszöntötte az egybegyűlteket,
Bús Balázs polgármestert, Orosz Ba-
lázs… (ide írd be a pontos funkcióját
légyszi), Beloberk Évát és Danada Judi-
tot. (Óbudai Sport, január)

Láthatatlan kinövés
A közelmúltban tartotta rendes tiszt-
újító közgyűlését a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség Ifjúsági Tagozata.
(Loppert Dániel szerint) „lezáródott
az építkezés korszaka, mára már –
szinte a semmiből építkezve – Ma-

gyarország egyik legjelentősebb ifjú-
sági-politikai szervezetévé nőtte ki
magát az Ifjúsági Tagozat!”
(Ifjúságitagozat.hu, január 12.)

Egy nagyszerű 
barátság kezdete
Köszönjük Slotának a magyar nemze-
ti jelképek népszerűsítéséért végzett
fáradságos tevékenységét, pártunk ez
irányú missziójának segítését. (...)
Figyelmébe ajánljuk népszerűsítésre
az Árpád-házi zászlót is, amely
(ezüst-piros) évszázadokon keresztül
biztonságot jelentett Slota őseinek is,
hogy nyugodtan pásztorkodhassanak
a magyar–lengyel határ közeli Zsolna
környékén. Szükség esetén ebből szá-
mára megfelelő mennyiséget kül-
dünk. (Jobbik.hu, január 13.)

Az engedélyt megadjuk
Köszönöm szépen, hogy meghallgat-
tak, és kérem engedélyüket, hogy el-
távozzam. (Gyurcsány Ferenc beszédének
zárómondata a roma oktatási és képzési kon-
ferencián, miniszterelnok.hu, január 9.)

Blair láthatóan 
barnább
Este hosszan beszélgettem Tony
Blair-rel, aki sokat változott. A legfel-
tűnőbb az, hogy lefogyott. Közel-kele-
ti megbízásának okán talán láthatóan
barnább, feltűnően kipihentebb, vo-
násai kisimultak az egy évvel korábbi
találkozóhoz képest. (Gyurcsány Ferenc
blogja az amoba.hu-n, január 24.)

PRINCZ GÁBOR
Bizarr ítélet született a tizenegy éve húzódó Postabank-
ügyben: Princz Gábort, a magyar közélet kilencvenes évek-
beli szürke eminenciását hárommillió-hatszázezer forint
megfizetésére kötelezték. Ez az összeg a volt elnök-vezér-
igazgató számára nagyjából akkora tétel, mint olvasóink-
nak egy csomag gyufa vásárlása a közértben. Már csak

azért is furcsa a helyzet, mert a bíróság korábban már meg-
állapította a hanyag kezelést és a hatalmas vagyonvesztést
az eredetileg mintegy 35 milliárd (!) forintos hűtlen kezelés
miatt indult büntetőügyben. Mindenesetre a régen csak-
nem teljhatalmat élvező bankárnak immár nem kell bécsi
„emigrációba” sietnie, és nyugodtan elsírhatja panaszait a
Napkeltében a magyar közélet bölcs polihisztora, Verebes
István  vállán. Aztán esetleg kinevezik egy állami intéz-
mény élére, és Geszti készít róla egy portréfilmet.

KELLER LÁSZLÓ
Nem kegyes a nagy inkvizítorokkal a történelem, de a
jelek szerint még Törökbálint népe sem. Bár az időközi
önkormányzati választáson az MSZP ökle 2006 őszéhez
képest még növelni is tudta szavazóinak számát, hívei
mégsem voltak elegen, Keller László bő egy év után bú-
csút inthet a kisváros polgármesteri székének. Kérdés,

ez a figyelmeztetés hat-e majd a 2002-es kormányvál-
tás után minden bokorban fideszes bűntettek után kaj-
tató, és abban a funkciójában is kudarchegyet (0 db fel-
tárt törvénysértés) maga után hagyó, zord tekintetű
szocialista főügyészre. Szerintünk nem. Úgyhogy azt
javasoljuk a magyar közélet nagy árokásójának, hogy
mielőtt megzakkanna a frusztrációtól, vállalja el a
„Bosszúvágy 7.” főszerepét: Charles Bronson helye már
egy ideje szabad.

A hónap
nyertese

A hónap
vesztese

➙➙
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em gondoltuk volna, hogy
szinte az egész magyar médiát meg-
mozgatjuk a kisebb csínynek indult 4-
es metró-tréfánkkal, amelynek kereté-
ben plakátokon és az interneten hívtuk
„önkéntes közmunkára” a főváros né-
pét a Rákóczi téri gödörhöz. Az álta-
lunk létrehozott „Négyes metró bará-
tai” civil szerveződés nem az egyetlen
fantomszervezet a magyar közéletben,
de mi lebuktunk néhány nap múltán
egy rossz képfile-cím miatt. Mégsem
bántuk egyáltalán, ugyanis a célunkat
elértük: sikerült felhívnunk a figyel-
met a végeláthatatlanul kígyózó met-
róbotrányok legfrissebb fejleményeire,
nem mellékesen pedig a harmincöt éve
megvalósulatlan beruházást elemző ja-
nuári összeállításunkra. (Kétes metró,
Reakció, 2008 január.) Építeni ugyan
nem engedtek minket a feketemunka elleni harc (?) je-
gyében, de sikerült bejutnunk a munkaterületre, ahol
szép prospektusokkal gazdagítottak minket az építők,
ha már metróvonallal nem is sikerült az elmúlt évtize-
dekben.

Igazán persze akkor lennénk elégedettek, ha a Fővá-
rosi Közgyűlés és a kormány megfontolná ennek a jelek
szerint mindig öt év messzeségben elkészülő beruhá-
zásnak a felfüggesztését, vagy „megállítását” – hogy a
kormányszóvivők is értsék, mire gondolunk. Túl azon,
hogy a lassan Budapest Bős-Nagymarosi-vízlépcső pro-
jektjévé váló feneketlen pénzeszsák elviszi a főváros
következő húsz évre várható uniós közlekedési fejlesz-
tési támogatását, egyértelmű, hogy átgondolatlan,
amatőr kapkodás jellemzi az indításakor is elavult be-
ruházás minden lépését. A rosszul megkötött szerződé-

sektől a brüsszeli háttér hiányán át a hajmeresztő köt-
bérekig és a szemtelen kormánypárti nyilatkozatokig
(Lásd: „Budaörsig épül a metró.”) Miközben a budapes-
ti tömegközlekedés – nem kis részben az esztelen met-
róépítés miatt – éppen zuhan szét, egyetlen lépés sem
történt a felszíni kötött pályás közlekedés érdemi bőví-
téséért, a vasút- és villamosvonalak összekötéséért.
Csekély gyógyír: a kormány legalább abból a panama-
gyanús őrültségből kihátrált, hogy 0,9%-os gazdasági
növekedés mellett kormányzati presztízsnegyedet épít-
tessen a mindig mindenre alkalmasnak talált KISZ-es
haverokkal, mindezt úgy, hogy Közép-Európa legna-
gyobb permanens közlekedési dugóját hozza létre Bu-
dapest szívében. Ott, ahol legalább valami jól műkö-
dik: a vasút egyenesen a város közepéig hozza az embe-
reket. Ebben az új keletű Eocén-programban az is ko-
molyan felmerült, hogy az egész Nyugati pályaudvart
Rákosrendezőre pakolják át, és a meghosszabbított
kisföldalatti szállítsa majd az odaérkező százezreket a
belvárosba. A saját emlékmű terve tehát egyelőre leke-
rült a kormány asztaláról, de joggal tarthatunk attól,
hogy az okosoknak még sok jó ötletük van. 

Félreértés ne essék, nem vagyunk maradiak, nagyon
is egyetértünk azzal, hogy Budapestnek átható frissítés-
re lenne szüksége, merész építészeti megoldásokra, gya-
loghídra a Dunán, alagutakra a rakpartok alatt, vagy
akár felhőkarcolókra is a külvárosokban, persze lehető-
leg nagyobb részben a vállalkozók pénzén, nem a közén,
amelyre mindenki olyan előszeretettel alapoz Magyaror-
szágon. Lehet, tessék, csak tessék. De már volt tizen-

nyolc év az építésre, és igencsak szűkös
a lista a megvalósított tervekből. Egy
ideig lehetett mindent négy év „elnyo-
matására” fogni (bár az sem volt túl-
nyomórészt igaz), ám a lemez nagyon
karcos már: Demszky Gábor hamar vé-
gez majd, amikor húszévnyi főpolgár-
mesteri ténykedését összegzi, feltéve
ha valaha is leváltják szavazói.
Gyurcsány Ferenc egyelőre nem tart
még itt, de helyzete súlyosságát jelzi,
hogy – miközben legközelebbi emberei
sorra hullanak ki a rendszerből – a nép-
szavazási kampány irányítására „haza-
hívta” Szigetvári Viktort, aki kétségkí-
vül nagy gyakorlatot szerzett a jobbol-
dal legyőzésében. A referendumig hát-
ralévő pár hét egyik legizgalmasabb té-
mája lehet az a kampánytechnikai, te-
hát igazán szakmai kérdés, hogy mi-
ként lehet (lehet-e egyáltalán) csök-
kenteni a kormánypártok tetemes hát-
rányát, most valószínűnek tűnő vere-

ségét a március 9-i voksoláson. A köztársasági elnök idén min-
denesetre kimentette március idusát a pártpolitikai iszapbir-
kózásból. A többi pedig nem rajta múlik.

MEGÁLLÍTÁSOK
KORA

írta: NÉVAI GÁBOR

N

”

Budapestnek át-
ható frissítésre
lenne szüksége,
merész építészeti
megoldásokra,
gyaloghídra a Du-
nán, alagutakra 
a rakpartok alatt,
vagy akár felhő-
karcolókra is 
a külvárosokban
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KÖZÉLET

KÖZÉLET

WASSKORSZAK

„Szórakoztató fasiszta” vagy a „nemzet írófejedelme”?
Wass Albert élete és munkássága a végletes reakciókat
váltja ki. Az egyik legolvasottabb magyar író helyét még
nem jelölte ki a kortárs irodalomtudomány. Ennek 
ellenére (vagy éppen ezért) tömegek számára ő a Művész,
míg mások csak a barnainges lektűrszerző reneszánszáról
beszélnek. A száz éve született, tíz éve öngyilkossá lett
Wass Albert és mítosza a mai magyar kultúra képesköny-
vének elferdítésekkel, mennybemenesztéssel, legendák-
kal teli fejezete. Megpróbálunk rendet rakni.

A Reakció nagy Wass Albert-dossziéja

A KASTÉLY
ÁRNYÉKÁBAN
írta: L. SIMON LÁSZLÓ

6
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jobboldal írószentje ma egy
Wass Albert nevű dilettáns” – ez a
sommás, irodalomtörténeti érte-
lemben minden bizonnyal nem túl
alapos utánolvasásról tanúskodó ki-
jelentés Debreczeni Józseftől szár-
mazik, aki az Írástudók ájulása cí-
mű cikkével (Népszabadság, 2006.
március 11.) a jobboldal és a jobbol-
dallal szimpatizálók válságos szelle-
mi, morális állapotát akarta bizo-
nyítani. Debreczeni durva, sértő ál-
lítása csak annyiban lehet figyelem-
re méltó, hogy a Wass Albert körül
az utóbbi egy évtizedben kialakult
honi diskurzusban ez a mondat kife-
jezetten esztétikai jellegű kijelen-
tésként értékelhető. Azaz a balolda-
li médiaguruk egyike Wass szalon-
képtelenségét, a körülötte kialakult
rajongói kör értékválságát, a társa-
dalmi méretű megmozdulások ab-
szurditását nem azzal akarta kifejez-
ni, hogy Wass Albert politikai szere-
péről, állítólagos nyilas, fasiszta,
hungarista, háborús bűnös múltjá-
ról tett említést, hanem kijelentet-
te, hogy tehetségtelen, sőt dilettáns
szerző. Miközben tisztában vagyunk
azzal, hogy a 20. század őrületes stí-
lus- és formakavalkádjában, az egy-
mást kioltó irányzatok, izmusok
özönében nehéz vitathatatlan érve-
ket felhozni valakinek a nemzeti ká-
nonban való vezető szerepe mellett,
vagy éppen ellen, azt még csekély
műveltséggel és olvasottsággal is
meg tudja állapítani az értelmiségi
olvasó, hogy dilettáns-e egy bizo-
nyos szerző, vagy nem. 

Wass Albert születésének 100. év-
fordulója kapcsán újra felerősödnek
a körülötte tapasztalt viharos viták,
ezért úgy tűnik, hogy az esztétikai
jellegű megjegyzések is elsősorban a
valahova tartozás tudatát jelzik, az-
az identitáskérdéssé, s nem szűkeb-
ben vett irodalmi, szakmai kérdéssé
válnak. Tehát – hogy ellentmond-
junk az előző bekezdésben megfo-
galmazottaknak – ebben a kontex-
tusban Debreczeni mondata is első-
sorban politikai hovatartozásáról,
prekoncepciójáról, s nem Wass Al-
bert tényleges írói kvalitásáról árul-
kodik. Valójában Tamás Gáspár
Miklós szellemeskedő meghatározá-
sa mellé tehetnénk: szerinte Wass
volt az „egyetlen szórakoztató fasisz-
tánk”. Ugyanakkor a „másik oldal”
képviselői is hasonlóképpen identi-
táskifejeződésnek, s nem időtálló
esztétikai ítéletnek tekintik a Ma-
gyar Nemzet Wass Alberttel foglal-
kozó, érzelmileg erősen túlfűtött
cikkeit, amelyek egyenesen Jókai
örököseként, munkájának folytató-
jaként, a 20. század nagy magyar
írófejedelmeként értekeznek a szer-
zőről. Pósa Zoltán a Magyar Nemzet

720082 

A

A Wass család cegei udvarháza ma
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2008. január 8-i számában Századik
születésnapján hazatalált címmel
közöl lírai méltatást Wassról,
amelyben Erdély mesés ajkú írójá-
nak és költőjének, a legmagyarabb
amerikai emigráns alkotónak, a dél-
amerikai mágikus realisták magyar
rokonának titulálja Wass Albertet, s
azt állítja, hogy „mára a Kárpát-me-
dence egyik legnépszerűbb, legked-
veltebb írójaként tartjuk számon”.

S valóban, Wass Albert olvasott-
sága hihetetlen mértékű lett, film
készül róla, vele foglalkozó irodalmi
estek sorát rendezik még a legkisebb
faluban is, s könyveinek két kiadója
jelentős üzleti sikereket tudhat ma-
gáénak – még e sorok íróját is rend-
szeresen hívják Wass Albert irodal-
mi estekre előadni, pedig most írok
róla először néhány keresetlen mon-
datot (ennek két következménye le-

het: ezentúl nem hívnak, vagy a jö-
vőben nem tudok mire hivatkozni
az invitálások udvarias visszautasí-
tásakor). A Wass Albert-problémá-
val csupán most szembesülő olvasó
ezek után jogosan teszi fel a kérdést:
akkor most dilettánsról, vagy látno-
ki tehetségű zseniről van szó? Az
igazság valószínűleg a kettő között
van: egy nagy tehetségű, kiváló stí-
lusérzékű, ugyanakkor a giccsre, a
túlzott romantikázásra, a túlbeszé-
lésre, a közhelyes erkölcsi prédikáci-
óra hajlamos íróról van szó, s mind-
erről már az indulás időszakának
visszhangja is meggyőzhet bennün-
ket. S persze a legnagyobb túlzással
sem nevezhetnek egy olyan szerzőt
dilettánsnak, aki a két világháború
közti Magyarország legrangosabb
irodalmi kitüntetésének, a
Baumgarten – Ferenc Ferdinánd ál-

tal alapított – irodalmi díjnak a bir-
tokosa, s akit az írótársak – a
Reményik Sándor halálával megüre-
sedett helyre – tagnak választanak a
Kisfaludy Társaságba.

Wassra már a Nyugat is felfi-
gyelt, Schöpflin Aladár a folyóirat
1935/7. számában a talán legsikere-
sebb, korai Wass-regényről, a Far-
kasveremről értekezik: „Kemény Já-
nos enyhe optimizmusának elkép-
zelni is nehéz gyökeresebb ellenté-
tét, mint az a sötét-látás, ami Wass
Albert Farkasverem regényéből pe-
netránsan árad. Ez a regény a ma-
gyar irodalom általános mértékével
mérve is jelentős írói képességeket
mutat. Az erdélyi írók népszerűvé
válásának minden bizonnyal egyik
tényezője, hogy témáikban, az álta-
luk szóba hozott életkörök dolgában
is egészen más anyagot hoznak,
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ass Albertről a legkülönfélébb legendák keringenek – a
mítosz része, hogy néhányat azok is visszhangoznak,
akik a mítoszrombolás szándékával írnak a cegei grófról.
Minket effajta hevület nem fűt: lámpácskánkkal a Wass
Albert körül – részben üzleti okokból – keltett homályt
szeretnénk szétoszlatni. A dolog már csak azért sem egy-
szerű, mert az író maga is előszeretettel regényesítette
életét. Csak két példa: az Amerikában az ellene felhozott,
háborús bűnösséget sejtető vádakra válaszul írott 1979-es
önéletrajzában arról ír, hogy a második világháború ide-
jén a „9. Magyar Királyi Lovasságban” szolgált. Ilyen ala-
kulat azonban soha nem létezett. Ahogy az is kétséges,
amit Wass Albert 1943-ra datál: emlékei szerint a kolozs-
vári Ellenzék szerkesztőségében két német jelentkezett.
Gestapós igazolvánnyal a kezükben közölték, hogy átve-
szik az ellenőrzést a lap felett. Mire az író – úgymond –
felvonult a hegyekbe elrejtőzni. A történetnek azonban
semmiféle más nyoma nincs, s legalábbis kétséges,
hogy Magyarország 1944. március 19-én bekövetkezett
megszállása előtt német belbiztonsági szervek hasonló
lépéseket tehettek volna. Az alábbiakban a legelterjed-
tebb legendákat vesszük számba. Vigyázat, hardcore
tényfeltárás!

„Wass Albert aranyérmet nyert az 1936-os berlini olimpián” Hamis
Az egyre több helyen felbukkanó történet szerint Wass
Albert 1936-ban  a magyar csapat tagjaként sportlövészet-
ben első lett. Ám – szól a legenda –  a diplomáciai bonyo-
dalomtól, a románok tiltakozásától tartva a német szer-
vezők nem engedték, hogy átvegye az aranyérmet, he-
lyette egy oklevelet kapott. A forrás az Egyesült Államok-
ban élő ifj. Szalay Róbert, aki Fenyőktől a pálmafákig
címmel dokumentumfilmet forgatott Wass Albertről, s
elmondása szerint a történetet az írótól hallotta. Az állí-
tólagos berlini részvétel és győzelem azonban kitaláció.
Wass Albert neve nem szerepel az 1936-os olimpián részt-
vevő magyar csapattagok között, a történetet korábban
soha senki nem említette, semmiféle feljegyzés nem ta-
núskodik arról, hogy a földbirtokos-író román állampol-
gárként magyar színekben vett volna részt a versenye-
ken. Egy járási agyaggalamb-lövészet esetén még lehet
dokumentációhiányra hivatkozni, egy olimpiai felkészü-
lés és megméretés esetén aligha.  

Amúgy Magyarország Berlinben 1936-ban sportlövé-
szetben egy ezüstérmet szerzett (kisöbű puska verseny-
számban), mégpedig dr. Berzsenyi Ralph (Beusterien
Erich) révén. 

„Wass Albert háborús bűnös” Hamis
Az író megítélésének egyik legneuralgikusabb pontja:
bár azt mindenki sejti, hogy 1946-ban egy román népbí-
róság nem Bibóval a párnája alatt aludt, sokan a jogerős
ítéletet lobogtatva törnek pálcát Wass Albert felett. Az ak-
kor már Németországban, menekültként élő írót és édes-
apját a magyar csapatok észak-erdélyi bevonulásakor el-
követett „románellenes cselekmények” kapcsán vádolták
háborús bűnösséggel – a kolozsvári népbíróság ügyüket
együtt tárgyalta többek között a szilágyippi, ördögkúti
mészárlások esetével. A vád szerint 1940 szeptemberében
a bevonuló magyar csapatok társtetteseként a két Wass
részt vett Vasasszentgotthárdon négy, Omboztelkén ti-
zenegy ember kivégzésében. A bíróság az állításokat meg-
alapozottnak találta, és távollétében apát és fiát halálra
ítélte. Az eljárás jogszerűségét már akkoriban is vitatták:
a magyar igazságügyi minisztérium 1947-ben nem java-
solta az elítéltek kiadatását, amennyiben azok magyar te-
rületen vannak. A román hatóságok által megküldött ira-
tokból ugyanis nem lehetett megállapítani a bűncselek-
mény pontos tényállását – idézi fel a kontextust Nagy Mi-
hály Zoltán, az Erdélyi Múzeum Egyesület kutatója egy
tanulmányában. A történész alapos érvekkel bizonyítja a
vádpontok tarthatatlanságát (a két ország között nem volt
hadiállapot, így nem lehetett háborús bűnöket elkövetni;
nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani a Wassok bű-
nösségét; a felbujtás vádja is vitatható stb.). 1979-ben az
Egyesült Államokban sem tartották elég megalapozottnak
az ítéletet, ezért nem adták ki Wass Albertet Romániá-
nak, és nem is indult ellene eljárás. Azonban kétségkívül
legenda, amit az író önmagáról állít: eszerint az esemé-
nyek idején nem tartózkodott otthon. Egy korabeli ma-
gyar forrásból az ellenkezője derül ki. W. Kovács András
három éve a kolozsvári Korunk folyóiratban közölte azt az
1941-es magyar csendőrségi jegyzőkönyvet, amelyből a
vasasszentgotthárdi eset részleteire fény derül. Eszerint
Wass Albert az 1940 őszén bevonuló magyar katonai ható-
ságoknak hat „magyarellenes” és „vasgárdista” szentgott-
hárdiról tett említést. Olyanokról, akik egy évvel koráb-
ban még őt jelentették föl a román szerveknek a kastélyá-
ban tartott irodalmi összejövetel miatt. A falusiakat letar-
tóztatták, kettőjüket elengedték, négyet felsőbb hatóság-

”
W

Egy nagy 
tehetségű, 
kiváló stílus-
érzékű,
ugyanakkor
a giccsre, a
túlbeszélésre,
a közhelyes
erkölcsi pré-
dikációra
hajlamos író-
ról van szó

Az író síremlé-
ke a marosvécsi
kastély kertjé-
ben
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mint a budapesti irodalom túlnyo-
mó része. […] Wass Albert témája a
mezőségi régi főúri családok élete.
Az író olyan realisztikus vonásokkal
ábrázolja ezt a különleges életfor-
mát, hogy szinte kulcsregényre kell
gondolni. Nyomasztóbb és lehango-
lóbb valamit alig olvastam hosszú
idők óta, mint ez a regény. Egy tár-
sadalmi osztály pusztulása van ben-
ne ábrázolva, nem a külső körülmé-
nyek kényszere alatt, hanem belül-
ről, belső energiáinak kihalása mi-
att. Ez az osztály, amelyet az író
nyilván átélésből ismer, önként, ön-
magától, csaknem tudatosan megy
a végső romlásba. Egykori politikai
hatalmának elvesztése, anyagi lehe-

tőségeinek kénytelen megcsonkulá-
sa, a történelmi okokból eredő többi
változás csak másod-harmadsorban
oka ennek a romlásnak, elsősorban
az egyes emberek minőségi lerom-
lottsága, életenergiák bénulása rot-
haszt el mindent. A szereplők közt
alig van, aki többé-kevésbé nem
mániákus. Rettenetesen szűk hori-
zontok, az érdeklődés teljes hiánya
minden iránt, ami nem az élet leg-
közvetlenebb érdekeire vonatkozik,
eltörpült vagy eltorzult emberek,
példátlanul sekélyes élet-lehetősé-
gek, testi-lelki elhanyagoltság. Kas-
télyok, amelyekben félőrültek, zül-
lésnek indulók vagy érzéketlen tus-
kók élnek vegetatív életet. A távol

álló olvasónak, aki a mezőségi életet
nem ismeri, egyre erősebb gyanúja
támad, hogy ezt a képet az író sűrű
temperamentuma színezi, a realiz-
must valami ingerült elkeseredett-
ség hajtja túl. Még a mezőségi ter-
mészettel szemben is érezhető ez az
ingerültség, a dombos-erdős tájak,
amelyeknek lehetetlen hogy ne le-
gyenek derült szépségei, ebben a vi-
lágításban csaknem tényezői, sőt
részben okozói lesznek az emberek
végzetes lecsúszásának. Alig láttam
még írónak ilyen teljes meghason-
lását azzal a környezettel, amelyben
él. Az ellenkező véglet van itt: az erdé-
lyi írók Jósika óta szépítették, roman-
tizálták az erdélyi életet és tájat.
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nak akartak átadni, ám ők „szökést kíséreltek meg” és „lő-
fegyverhasználat közben életüket vesztették” – azaz a falu
határában agyonlőtték őket. A korabeli forrás alapján te-
hát Wass Albertet gyilkosságban semmiképpen, a felje-
lentés miatt ugyanakkor el lehet elmarasztalni. 

Omboztelke esete a rendelkezésekre álló források sze-
rint sajnos még egyszerűbb: a románlakta községbe
1940. szeptember 23-án bevonuló magyar honvédekre az
ortodox templom tornyából valaki néhány lövést adott le.
A pattanásig feszült helyzetben a bosszúszomjas katonák
a román pópát, a tanítót és kántort, családjaikat, vala-
mint egy magyar cselédlányt a helyszínen kivégeztek.
Nem volt szükség tehát a  „románfaló magyar gróf ” sátá-
ni praktikáira. 

„Wass Albert hungarista/szélsőjobboldali volt” Az első hülyeség,
a másodikat árnyaljuk. 
Az író hungarizmusáról, azaz nyilasságáról szóló tézisek
kedvelt toposzai a balliberális sajtónak, ősforrásuk általá-
ban ugyanaz a személy: Szemenyei-Kiss Tamás újságíró,
zűrzavaros figura, a „Hungarista Mozgalom Hírszolgála-
tának” vezetője. Bár a hungarista emigráció tagjai több-
ször cáfolták, hogy a hírszolgálat létezett volna,
Szemenyei-Kiss Tamás Wass Albert mozgalmárkodásáról
szóló beszámolóit többen (Élet és Irodalom, Hetek) kész-
pénznek vették. Az író nyilasságáról szóló, állítólag meg-
dönthetetlen bizonyítékok a Hungarista Mozgalom Hír-
szolgálatának fondjában találhatók – ám az anyag az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában van (az 567.
számú fondban), s jelenleg zárolt anyagként kezelik. Az-
az semmifajta kézzelfogható bizonyíték nincs az író hun-
garista szolgálatára. 

A Wass Albert náci szimpátiái mellett érvelők még ál-
talában felhozzák, hogy az író Jönnek című könyvét az
ideiglenes nemzeti kormány 1945-ben a fasiszta sajtóter-
mékek listájára vette fel, azaz indexre tette. Az 530/1945
M.E. rendelet azonban fasiszta, valamint „antidemokra-
tikus és szovjetellenes” termékek betiltásáról rendelke-
zik. Márpedig hogy e két utóbbi kategóriába ki tartozik
bele, azt nagyjából Rákosi Mátyás és a Vörös Hadsereg il-
letékes főtisztjének aznap reggeli hangulata döntötte el.
Így a rendelet mellékletében a valóban A-kategóriás há-
borús bűnösök (Szálasi, Mussolini, Hitler, Rosenberg,
Endre László stb.) írásai mellett ott van például a Kádár-
kor Árhivatalának későbbi elnöke, Csikós-Nagy Béla né-
hány, a szovjet gazdaságot elemző kötete, a legitimista
Andrássy Gyula 1921-es államjogi munkája, a Bethlen

István tízéves miniszterelnöki munkáját széles nyelvcsa-
pásokkal értékelő emlékkötet. Éppúgy, mint a katyni mé-
szárlásról szóló könyvek, Gratz Gusztáv konzervatív törté-
nész Forradalmak kora című munkája, és a Hunnia Csó-
nakázó Egylet jelentése az 1943-as évről. Wass Albert az
észak-erdélyi magyar bevonulás napjait lelkesült hangon
felidéző kötete nem tekinthető ab ovo barnainges, an-
tantszíjas moslékirodalomnak, az író beteges hungariz-
musa bizonyítékának.

Wass Albert rajongói ugyanakkor igyekeznek kisebbí-
teni az író kétségkívül létező radikális jobboldali nézete-
it. Ezek különösen az emigrációs írásokban jelennek
meg: Wass Albert írt a Hídfő és az Új Világ című hunga-
rista lapokba, de már a második világháború alatti erdé-
lyi publicisztikájában is szerepel a kor újságírására jellem-
ző antiszemita hang. Ez a vonal műveiből sem tűnik el:
miközben megejtően szépen ír az egyszerű román embe-
rekről A funtineli boszorkányban, addig például az Ame-
rikában született Halálos köd – Holtember partján című
bűnügyi kisregényében sommás ítéleteket olvashatunk „a
románok” milyenségéről. Ahogy a zsidókkal szembeni
előítéletek is előtűnnek: jellegzetes antiszemita toposzok
szerepelnek például az Elvész a nyom című kötetben, a zsi-
dó Pohrisch Gottfried sorsának ábrázolásában.

„Wass Albert azért lett öngyilkos, mert megtagadták tőle a magyar ál-
lampolgárságot” Hamis
Nyilvánvalóan semmiféle erkölcsi felhatalmazásunk
nincs arra, hogy egy kilencvenéves ember végső döntésé-
ről ítéletet mondjunk, így csak az elterjedt legenda
igazságmagvát kutathatjuk fel. Viszonylag könnyű dol-
gunk van, a Köztársasági Elnöki Hivatal tavaly őszi közle-
ményéből pontosan ismerjük a körülményeket. Két
fideszes országgyűlési képviselő, Babák Mihály és
Simicskó István ugyanis az államfő hivatalához fordult,
hogy Sólyom László posztumusz állítsa vissza Wass Albert
állampolgárságát. Az elnöki hivatal jelezte, hazánk jog-
rendszere nem ismeri a posztumusz állampolgárság fo-
galmát, ráadásul Wass Albert magyar állampolgárként
halt meg 1998. február 17-én. A történet: az író 1996-ban
állampolgársági bizonyítványt kért. A kérelem alapján
1997. június 26-ai keltezéssel az illetékes hatóság kiállí-
totta az okmányt, amelyet kiküldtek neki az Egyesült Ál-
lamokba. Sokan úgy tudják, a dokumentum csak egy
évig volt érvényes: az ideiglenes igazolás valóban csak er-
re az időtartamra szólt, ám az állampolgárságnak termé-
szetesen nem volt hasonló lejárati ideje. 
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KÖZ Wass Albert csak a sivárságot látja
benne.

Ez a látása azonban valóban lá-
tás. Akár igazságos, akár igazságta-
lan, de egységes. Író látása. Nem
tendencia van benne, hanem tem-
peramentum. Őszintesége kétségte-
len.” Schöpflin szerint Wass írásá-
nak a hitelét elsősorban nem a re-
gény bőséges realisztikus részletei
adják, hanem „hogy az író egy pilla-
natra sem csúszik félre, mindig
ugyanabban a látáskörben marad.
[…] A technikájában vannak bizony-
talanságok, néha elrajzol egyet-
mást, de ösztönös technika ez,
nincs más íróktól kölcsönkérve”.

A jogos negatív kritikák is helyet
kapnak a Wass Alberttel egyidős, je-
les folyóiratunkban. Cs. Szabó Lász-
ló a kolozsvári Minerva kiadásában
1937-ben megjelent új erdélyi anto-
lógia kapcsán említi meg a nevét,
jelezve, hogy a huszonkilenc éves,
„rokonszenves Wasst szerencsésebb
írásaiból ismerjük”, ám ebből is ki-
tűnik, hogy nem egy dilettáns no-
vellistával van dolgunk, hanem egy
olyan íróval, aki egyenetlen teljesít-
ménye miatt jeles műveket, és a
szakmai figyelemre kevésbé érde-
meseket is publikált már.

Később, a Nyugat 1940/11-es szá-
mában Kádár Erzsébet értekezik a
Révainál megjelent, kevésbé sike-
res, Csaba című Wass-kötetről. A di-
csérő szavak ellenére a kritikus ki-
emeli, hogy „az élet, amelyet Wass
Albert a Csabában ábrázol, a való-

ságnál átlátszóbb, szegényebb;
megtépett fa, amelyről lemetszették
a kisebb ágakat is, hogy rajza egy-
szerűbb, érthetőbb legyen. Az író a
gyerekkönyvek könnyen olvasható
illusztrációinak szűk szókincsével
beszél. Az élet értelmetlensége, sű-
rűje, fülledtsége hiányzik a regény-
ből, a telítettség, a titkos áramok.”
Kádár szerint a Csaba erőtlenebb,
mint a Farkasverem. „Ez széteső
volt, aránytalan, megbillenő töme-
gű, helyenkint görcsös, másutt sza-
kadozott, de alakjai hosszú, ijesztő
árnyékokat vetettek. Olyan félelme-
tes, elhagyott volt a táj, mint egy
pusztuló ház, amely macskaszagot
lehelt.” De egy biztos, a szigorú és
alapos kritika sem kérdőjelezi meg
Wass írói tehetségét, mert ugyan
azt vélelmezi, hogy az író ezzel a re-
génnyel talán nem jutott előbbre, a
Csaba inkább „önkéntes visszahúzó-
dás; a veretlen erő fáradt kitérése
erősebb próbák elől”, ám hozzáteszi:
„De mennyire író írta! Tamási Áron
hangja mellett ma a legbiztatóbb
üzenet Erdélyből”.

Kádár Erzsébet majd egy évvel ké-
sőbb, a Nyugat 1941/8-as számában
három erdélyi író, Nyirő József, Ta-
mási Áron és Wass Albert új könyve-
ivel foglalkozik. A Wass-novellákat
tartalmazó új kötet prózája – kriti-
kusa szerint – „mindent érzésbe old,
az érzés az a választóvíz, mellyel a
percek nemesfémtartalmát előcsal-
ja az idő zavaros vegyületéből. Igé-
nyesség, tárgyi valóság, hűség –

ezek Wass erényei”. Kádár szerint
szép és meleg hangú írás Wass Al-
bert új könyve, s szerinte Wass na-
gyon komoly, felelősségteljes író.

A Nyugat-beli kritikák óta gya-
korlatilag adós az irodalomtudo-
mány Wass Albert írói munkásságá-
nak elemzésével, értékelésével. Per-
sze nagyon nehéz hozzányúlni egy
olyan életműhöz, amelynek pusz-
tán a megközelítése is óhatatlanul
politikai színezetet kap: aki értéke-
ket fedez fel Wass prózájában, az
jobboldali elhajló, sőt fasiszta, aki
bírálja, s nem tekinti az elmúlt szá-
zad egyik legnagyobb magyar szer-
zőjének, az bizonyosan nemzetáru-
ló, megalkuvó, a liberálbolse-
vikokkal kollaboráló. A költészetéről
ne is beszéljünk, azt aztán végképp
lehetetlen eltávolítani a politikai
diskurzustól, hiszen napjainkban
nincs egyetlen falusi polgári ünnep-
ség vagy jótékonysági rendezvény,
ahol ne hangozna el egy Wass Al-
bert-vers. Ki tud ebben a közegben
szakmai ítéletet mondani a poétika-
ilag minden bizonnyal a regényeit
meg sem közelítő értékű költemé-
nyekről? De az aggódók vigasztalá-
sára, vagy éppen még bőszebbé téte-
lére, illetve az irodalmi értékelést
fölöslegesnek tartók, a Wasst
„ledilettánsozók” megnyugtatására
közöljük, hogy az utóbbi két évti-
zedben Nyirőről, Tamásiról, sőt már
Németh Lászlóról, Illyésről is meg-
feledkezni látszik a honi irodalom-
tudomány.

szak-Erdély visszacsatolásáról a po-
litikatörténet (azaz: ki írta alá, mi-
kor, kit nevezett ki, mit mondott er-
re a másik a parlamentben, mit írt
erről a harmadik a negyediknek, aki
erről azt jegyezte le a naplójában, az
iciripiciri mind megette) szempont-
jából elég sokat tudunk, de még
mindig nem eleget. Most vannak ké-
szülőben fontos kötetek, például az
Erdélyi Párt története Egry Gábor tol-
lából. Azonban arról, hogy a vissza-
csatolt területeken a budapesti kor-
mányzat milyen társadalompolitikai
elveket kívánt érvényesíteni, milyen
mentalitás- vagy gazdaságtörténeti
következményekkel járt ama négy
év, a „kis magyar világ” Erdélyben,
igen keveset tudunk, s amit igen,
azt is jobbára Oláh Sándor és Hámo-

ri Péter, valamint néhány fiatal ku-
tató munkájának eredményeként. E
terület elhanyagolt része az erdélyi
turizmusfejlesztés. Röviden össze-
foglalva: 1940 és 1944 között Buda-
pesten úgy képzelték, hogy például a
Székelyföldön fel lesz lendítve a há-
ziipar (a székelyek inkább gyárat sze-
rettek volna, de az kit érdekelt), sző-
nek-fonnak, mégis takácsok, aztán
amikor a budapesti úriasszonyok
jönnek télen síelni, szépen megve-
szik a korsót meg a csergét, és min-
denki jól jár. A budapesti úriasz-
szonyoknak formás lesz a popsija a
diagonál-technikától, a székelyek-
hez meg dől a lé. Ennek a voluntaris-
ta látásmódnak szép példája az az in-
doklás, amellyel a budapesti Orszá-
gos Magyar Idegenforgalmi Hivatal
elutasította Kós Károly építész körös-
fői (Kalotaszeg, tudom, nem Szé-
kelyföld) OMIH-házának (afféle
Tourinform-iroda) terveit: a ház Bu-
dapest szerint „nem volt elég népi”.
Ezt írta egy miniszteri tanácsos
Kósnak, aki ugye Állatkert, Wekerle-
telep, hadd ne soroljuk. És hát Kalo-
taszeg népi építészetéhez is konyí-
tott valamennyit.

Az erdélyi turizmusfejlesztés
egyedülálló forrása a Román Állami
Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában
fellelhető iratanyag, az OMIH ko-
lozsvári kirendeltségének iratai
(830. fond, 1024. sz. fondjegyzék),
amelyek a négy év csaknem teljes
dokumentációját tartalmazzák. Itt
a napi sárdagasztásban megfáradt
kutató a „panaszok” feliratú mappa
tartalmán rendszeresen felüdülhet:
goromba MÁVAUT-ellenőrök, pok-
róc szállodások, húgyköves éjjeli-
edények, az ablak alá telepített disz-
nóhizlalda – részletes esetleírások-
kal, igazi csemege. Így az 1942-es
év januárjában (88. dosar, 9-10.
folió) Szolnok-Doboka vármegye va-
dászati főfelügyelője hívta fel a fi-
gyelmet a kékesi járás tűrhetetlen
közlekedési viszonyaira. Figyeljük
meg a cizellált érvelést: van itt kap-
zsi stróman, a kolozsvári Schilling
ügyvéd üzleti számítása és végül
megjelenik a szórványmagyarság
elemi érdeke, hogy végre
Vasasszentgotthárd és Cege felé is
járjon busz – teljesen véletlenül
mindkét faluban a Wass család volt
a birtokos.

10
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SZENZÁCIÓ:
EGY LAPPANGÓ 
WASS-KÉZIRAT!
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A budapesti
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technikától,
a székelyek-
hez meg dől
a lé
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WASSKORSZAK

Márkus Béla irodalomtörténész
a Kortárs című folyóirat 2005/3.
számában az olvasási felmérések-
re, s különösen az erdélyi tapaszta-
latokra hivatkozva jogosan fogal-
mazza meg, hogy „nincs semmi
túlzás tehát azoknak a véleményé-
ben, akik Wass-kultuszt emleget-
nek. Inkább az a meglepő, hogy
milyen kevesen figyelnek és figyel-
meztetnek az ennek nyomán szin-
te önkéntelenül adódó irodalom-
történeti feladatokra. Még megle-
pőbb, ha az igazán komolyan veen-
dő szempontokat nem egy szakmai
lap veti föl, hanem például a Heti
Világgazdaság, igaz, a kisebbségi
magyar irodalmak egyik legjobb
ismerőjét, Pomogáts Bélát idézve”.
Pomogáts különben többször kifej-
tette, hogy Wass „rokonszenves és
értékelhető prózaírói erényei”, az-
az, hogy „hitelesen idézi fel az er-
délyi magyar történelem elmúlt
másfél évszázadának históriáját”,
s hogy költőien ábrázolja az erdélyi
természetet, az egyszerű magyar
és román emberi sorsokat, egyszó-
val, hogy „ezek az erények vélhető-
leg tartósabbaknak fognak látsza-
ni, mint azok a politikai csatározá-
sok, amelyek a jelenben dúlnak
Wass Albert írói egyénisége és mű-
vei körül”.

Vajon mikor jutunk el oda, hogy
a politikai, az ideológiai diskurzus
helyett az esztétikai szempontok
érvényesüljenek a szerző körüli vi-
tákban? A Wass Albert-jelenség szé-
les körben vált érdekessé, én szinte
naponta hallom, hogy: „most már
én is el fogom olvasni egy könyvét,
mert kíváncsi vagyok rá”. Az érdek-
lődés kiszélesedéséről, a politikai
diskurzus – a kiadói marketinget
jól kiegészítő – hatásáról tanúsko-
dik az is, hogy a magas irodalmi
kérdésekkel csak ritkán foglalkozó
index.hu is interjút közölt Márkus
Bélával (2007. május 22.), amely-
ből kiderül, hogy az íróról nem szü-
lettek, s nem is születnek mérvadó

kritikák, tanulmányok. „A magyar
olvasók sokáig sehonnan sem is-
merhették Wass Albertet, a romá-
niai magyar írók sorozatból sem, de
a nyugati magyar írók, költők anto-
lógiáiból sem. Amerikában magán-
kiadásban jelentette meg a műve-
it.” Adós tehát a tudomány, hosszú
távon nem teheti meg, hogy nem
reagál egy tömegeket érdeklő iro-
dalmi jelenségre. Vagy pedig szem-
be kell néznünk azzal, hogy a tudo-
mányos, elméleti megalapozottsá-
gú irodalomértés és a tényleges be-
fogadói szokások, értékek közötti
distancia tovább növekszik, s szin-
te áthidalhatatlan szakadékká vá-
lik.

Wass eljárása nem volt egyedi:
már 1941 nyarán bepanaszolta a ko-
lozsvári IBUSZ-kirendeltség munka-
társait modortalanságért, és mivel
nem orvosolták elég gyorsan sérel-
mét (pedig a literátus hajlamú
kirendeltségvezető nagyon igyeke-
zett), élményeit megírta az Ellen-
zékbe és a Nagyváradba is, azzal a
konklúzióval, hogy a kifogásolható
viselkedés oka nyilván az: a tisztvi-
selők biztos magyarországiak.

A buszjárat kimaradása mögött
egyébként nem volt ármány. Hideg
Imre (és nem János) vállalkozó 1942
tavaszán jelezte a hatóságoknak
(106. dosar): maga szívesen 
megindítaná a Szamosújvár–
Vasasszentgotthárd-járatot, erre
tett is kísérletet, de olyan rossz az
út, hogy emiatt soron kívüli gumi-
kiutalást kér. A hadigazdálkodás
körülményei között azonban erre
nem volt lehetőség: a hatóságok ar-
ra biztatták őt, hogy vegyen „kül-
földről beszivárgott” abroncsot.
Magyarán menjen a feketepiacra.

Lehet, hogy nem kell mindenütt
összeesküvést látni.

– ABLONCZY BALÁZS  
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z igényes megjelenésnek Magyarországon sem
a reklámpiacon, sem a politikában nincsenek
hagyományai. Csak úttörői – mind a két terüle-

ten. Az MSZP 2006-os választási kampánya például, kre-
atív szempontból (a televíziós szpotoktól a plakátokon át
a vezérszlogenekig) maga volt a megvalósult profizmus:
esztétikus látvány, markáns, de konzervatív színek, át-
gondolt üzenetek. Az SZDSZ vizuális szempontból már
régóta áldoz a minőségre, és 2006-ban a szocik is felzár-
kóztak (sőt). Lehet, hogy a koalíció győzelme nem épp
ezen múlott, de hogy ebben akkor sokkal jobbak voltak,
ahhoz kétség sem fér. A „kommunikáció” fogalma nem
véletlenül válhatott a jobboldali vereségmagyarázatok
egyik sarokkövévé, sőt a politikai boszorkányság szino-
nimájává.  

A sikert követő egy évben azonban szétszéledt a győz-
tes szockó PR-csapat, és a stratégiai tervezés kirívó ké-
pességű vezetője, Szigetvári Viktor is lelécelt a kormány-
világból. Az elment agyak hiánya (tetézve a Demcsák
„igényesen erotikus” Zsuzsa körüli töketlenkedéssel)
azonnal meglátszott a kabinet népszerűségén. Ezt per-
sze a MEH-ben is észrevették: egy évvel a választási siker
után már totálisan új koncepcióra volt szükség a kor-
mányreklám területén mind a kreatív tervezés, mind a
megjelenés vonatkozásában.  

BEGINNING OF THE END
Ez volt az a pillanat, amikor a Gyurcsány-hivatal szélse-
besen nekilátott professzionális kommunikátori
imázsának önkezű lerombolásához. Első lépésben Gál J.
Zoltán vezérletével újraszervezték a kormányzati kom-
munikációt, különös tekintettel az emberi erőforrások-
ra. 2007 márciusában megszüntették a területért felelős
önálló államtitkárságot, a régi stáb és a miniszterelnöki
titkárság munkatársainak fúziójával pedig új kabinetet
gründoltak a PR-ügyek kezelésére. A csúcspozíciókba
Szetey „igen, kimondtam” Gábor javaslatára fejvadász-
cégen keresztül, milliós fizetésekért korábban multik-
nál meg jól menő reklámügynökségeknél dolgozó krea-
tívokat szerződtettek. Hát ugye a „piaci gyakorlat”
majd, gondolták naivan, de tévedtek. Közkeletű men-

A

KÖZ

írta: BÖSZÖRMÉNYI NAGY GERGELY

Január végén került a postaládákba
az „Új Magyarország – Tájékoztató 
a megújuló Magyarországért” című
füzetke, a köztársaság kormányának
eddigi legdrágább és legszélesebb
körben szórt reklámhordozója. 
A megjelenés napjaiban azt is beje-
lentették: „családi okok miatt” távo-
zik posztjáról Gál J. Zoltán, a mi-
niszterelnök kommunikációért is 
felelős kabinetfőnöke. Összefoglal-
va: a pénz folyik, a káosz uralkodik.

”

Miért tartja
fontosnak a
miniszterel-
nök, hogy
évekkel a vá-
lasztások
előtt több
százmillióból
permanens
imázskam-
pányt foly-
tasson a kor-
mány

fo
tó

: M
T

I

ÉLET

KONZUMERBABILON

Lyukra futott kormányzati
kommunikáció

TÁGRA
ZÁRT
FÜLEK
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demondák szerint ugyanis a kommunikációs szakmá-
ban régóta mitológiai köd lengi be a kormányzati felké-
réseket: ez az a szegmens, ami a reklámos nagymenők
számára az utolsó érintetlen hegycsúcsot, a numero egy
kihívást jelenti a pályán. A tavaly kiválasztottaknak va-
lahogy mégsem zárult jól a csúcstámadás: alig egy év el-
teltével Gyurcsányék máris váltani akartak, mert az új
agyak közül „senki sem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket”. Annak ellenére sem, hogy a kommunikációra
szánt költéseket még a megszorítások alatt sem fogta
vissza a kabinet. Az elmúlt egy év a szakpolitikai bukták
mellett tehát a kommunikáció terén is komoly kudarcot
hozott a kormánynak. A jelenlegi helyzetben aligha va-
lószínű, hogy a MEH PR-feladatai továbbra is vonzó ki-
hívást jelentenének bármely vezérkreatív számára. 

Azért valljuk be, nem lenne könnyű dolguk: az el-
adandó termék gyakorlatilag eladhatatlan. Csúcskrea-
tív reklámokkal sem lehet ellensúlyozni, ha a politikai
üzenetnek nincs köze a valósághoz, vagy ha ne adj’ Is-
ten épp ellentétes vele. Éppen ezért érthetetlen, miért
tartja fontosnak a miniszterelnök, hogy évekkel a vá-
lasztások előtt több százmillióból permanens imázs-
kampányt folytasson a kormány. Nézzük az ő szempont-
jukból: minek? Csak és kizárólag ront a helyzeten, hi-
szen az agresszív agitálás nap mint nap bőszíti a népet,
beleértve a lassacskán okkult szubkultúrává zsugorodó
saját választókat is. Nem érne rá akkor, ha esetleg már
eredmények is vannak?

Természetesen más lenne a helyzet, ha a tömegmé-
diumok reklámfelületein elköltött pénzből valódi párbe-
szédet bonyolítottak volna le – mert bizony utóbbi is le-
het reklám. A kommunikáció csak egyes kripto-
elméletek szerint jelent kizárólag egyirányú igazságosz-
tást: ha a hangsúlyt a társadalmi szervezetek, civil kez-
deményezések látványos bevonására, az egyeztetésre és
a konszenzuskeresésre fordította volna a kormány, ta-
lán imázsügyben sem állnának ennyire kilátástalanul.
Ahogy Göllner András, az egyébként vérbalos politoló-
gus nemrég az ÉS-ben fogalmazott: Gyurcsányék már
régóta képtelenek kijönni abból a stratégiai zsákutcá-
ból, mely „a kormányzat kommunikációs kihívását az
üzenetek hatékonyabb megfogalmazásában, és nem a
társadalom üzeneteinek hatékonyabb befogadásában”
képzeli. Magyarán: kibeszél, de képtelen meghallani. 

HOL VANNAK A STRATÉGÁK?
A sikeres reklám jó stratégák és megbízható kivitelezők
harmonikus együttműködését igényli, olvasható min-
den kézikönyv bevezető közhelyei között. A kormánynál
ma ehhez két dolog hiányzik: a jó stratégák és a megbíz-
ható kivitelezők. Mint a fentiekből kitűnik, a tehetsé-
ges kreatívokat előbb megtartani, majd megtalálni nem
tudta a MEH, a jó termékhez pedig hiányzott a jó politi-
ka. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az amúgy is nehe-
zen eladható árut mostanság egyenest vérgáz csomago-
lásba rakják, a 2006-os kampány igényessége után
egyébként igen meglepő módon. A január végén megje-
lent tájékoztató füzet egyszerűen katasztrofális: üressé-
get sugárzó nagy fehér felületeken buta arcú, kövér óvo-
dás vigyorog, a táblázatok kuszák, és az a feltételezés,
hogy a választó majd órákat tölt egy tízoldalas, apró be-
tűvel szedett reformagenda átnyálazásával, halálra van
ítélve. Őszintén szólva nem csodálkozunk, hogy január
elején nyoma veszett annak a cégnek, amelynek a mi-
niszterelnöki megbízás szerint kiadványt kellett volna
terjesztenie.    

LÁTENS CINIZMUS 
Az amatörizmusra jó példa a kormány online igehirde-
tése is. Az elmúlt egy évben a reformok különböző terü-
leteit bemutató ismeretterjesztőhonlapok egész galaxi-
sa jött létre, melyek többsége egyrészt eleve igénytelen,
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másrészt a felhasználók nem ismerik, mert nem hirdet-
ték meg őket. Így lehetséges, hogy a közigazgatás átala-
kítását (tehát az egyik fő célkitűzést) taglaló hivatalos
szájton (bürostop.hu) minimális tartalmak mellett csak
néhány leszázalékolt ex-hivatalnok panaszcsokra dísze-
leg. A gazdaság kifehérítését célzó Fair Play-kampány-
hoz a beszállító ügynökség csak lopni bírta a kopasz fut-
ballbíró zseniális ötletét (bár ennek honlapja legalább
informatív), az „Új Magyarország – Benned van” tévé-
szpot műanyag giccséhez pedig nem is találhattak volna
rosszabb időpontot a megszorítások telénél – megértjük
persze, hogy sok havernek kell enni adni.

Az ember néha már hajlamos azt hinni, hogy ilyen
dumákkal itt csak szándékolt cinizmusról lehet szó, de
korábbi tapasztalatainkból azért tudjuk, hogy a magya-
rázat legtöbbször az egyszerű érzéketlenség. A tanulság
összességében mégis pozitív. Szart eladni bénán, azt
még nálunk sem lehet.  

CSAK NÉHÁNY KIRAGADOTT
PÉLDA A KORMÁNYZATI
WEBGALAXISBÓL…
bürostop.hu – Egy igazán csúnya honlap. A beveze-
tő szöveg szerint ez a honlap „az adminisztratív ter-
hek csökkentéséről és a közigazgatás egyszerűsíté-
séről folytatandó párbeszéd meghatározó fóruma”.
A legviccesebb, hogy a ’szótár rovatban’ lelkesen
magyarázzák nekünk, mit is jelent az ’adminisztra-
tív teher’. Nem lehet, hogy inkább kérdezni kéne?
tegyunkerte.hu – A központi reformhonlap, eszté-
tikus megjelenéssel. Korszerűnek azért nem mond-
ható, mert a szövegek képfájlként jelennek meg,
sok helyütt olvashatatlanul kis betűméretben. 
anti-lop.gov.hu – A cím nagyon rossz, nyilvánvaló-
an senki nem talál rá magától. Itt lehet bejelenteni
az EU-s támogatások körül tapasztalt visszaélése-
ket. Lehet, hogy nem véletlenül dugták el ennyire? 
magyarorszag.hu/fairplay – Egy szépen kivitele-
zett microsite – valami egészen minimális tarta-
lommal. Hivatalosan a politika meg a gazdaság ki-
fehérítéséről szól, de ez véget ér a „kormány új sza-
bályozáson dolgozik”- és a „kormány új típusú sza-
bályozást kíván elfogadni”-, valamint a „kormány
szigorúbb szabályokat és keményebb szankciókat
kíván alkalmazni”-típusú ígéretcsokroknál. 
ujpalya.hu – A site minden túlzás nélkül a kilencve-
nes évek elejét idézi. Egyébként a közszférából elbo-
csátott alkalmazottaknak kíván segítséget nyújtani
átképzési, továbbképzési programok kínálatával,
szóval az összes közül talán a legfontosabb lenne. 
antidiszko.hu – A legjobbat a végére hagytuk: ezt a
címet adta a kormány a diszkrimináció elleni hon-
lapjának. Azóta ők is rájöhettek valamire, mert a
honlapot sehol nem hirdetik, pedig a kabinet főpro-
filjába vágó kérdésekkel: többek közt a faji hovatar-
tozás, a bőrszín, a nemi identitás, a vallási meggyő-
ződés miatti megkülönböztetéssel foglalkozik.
Bónusztrekk: a portált Petri Lukács Ádám, a Nép-
szava korábbi publicistája szerkeszti, a diszkrimi-
náció csúnyaságáról pedig Pápai Gábor, a munkás-
őrözvegyek kedvenc faliújságja karikaturistájának
rajzaiból értesülhetünk. A politikai meggyőződés
miatti megkülönböztetést a mester például úgy ér-
zékelteti, hogy a műtőasztalon fekvő rendőrhöz fű-
résszel közeledik az orvos, az alábbi szavakkal: „Hát
ez nem a maga napja, öregem, én ugyanis a tünte-
tők pártján állok.” Muhaha! Jó, nem?
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KÖZÉLET

Nagy rendetlenségben erősebb állam kell

HIÁNYZIK A JÖVŐKÉP
interjú: NÉVAI GÁBOR

„Azt mondják, hogy az  állam nem lehet jó tulajdonos. Nagy tévedés! Egy vállalat működésé-
nek minősége nem függ attól, hogy ki a tulajdonos” – mondta többek között lapunknak adott
interjújában Fodor István, aki felépítette és tizenhét évig vezette az Ericsson magyarországi
leányvállalatát. A határokon túl is elismert telekommunikációs menedzsert arról is kérdez-
tük, hogy miért szakadtunk le az európai versenyben, és mit szól a multiellenes kritikákhoz.
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› „Drasztikus politikai szemléletváltást” szorgalmaz egy nemrégiben
megjelent tanulmánykötetben. Mint írja, nálunk „sok fontos, sors-
döntő kérdés kezelése ellentétes a józan ésszel”. Egyúttal összefogást
is sürget. Hogyan jutott ezekre a következtetésekre? 
– Minél mélyebbre kerül az ország erkölcsileg és gazda-
ságilag, annál kisebb a remény arra, hogy viszonylag
gyorsan, egy politikai megoldással ki lehet húzni a sze-
kerét a kátyúból. Az összefogás alatt alapvetően szakmai
együttműködést értek. A politikai összefogásra nem sok
esélyt látok, mert annak nagyon komoly feltételei van-
nak, akár formális, akár informális konszenzusról be-
szélünk. 

› Milyen feltételekre gondol?
– A gazdaságban nem nagyon fordulhat elő olyan, hogy
ha a menedzsment tagjai csődbe visznek egy céget, ak-
kor őket kérik fel arra, hogy rendbe tegyék a vállalat szé-
náját. Már csak azért sem, mert akik valamilyen formá-
ban részt vettek a helyzet kialakulásában – még ha el is
fogadják a kivezető utat –, ösztönösen védeni fogják a
múltat. Tehát ez így nem megy. Pedig Magyarországon a
nagypolitikában ez történt 2006-ban. Az a kultúra,
amelyben én edződtem, racionális célokban, folyama-
tokban gondolkodik, nehezen fogad el ekkora irraciona-
litást. A másik ilyen akadály, hogy a nagy politikai erők-
nek nincsenek közös értékeik. Még egy olyan triviális
kérdés is, mint a népességcsökkenés – csak mostanában
jelent meg a baloldalon kétes értékű súllyal. Sok példa
mutatja Európában, hogy néhány társadalmi alapérték
nem politikai kérdés. Egyébként is a politikai szemben-
állás mértéke és a konszenzus létrejöttének valószínűsé-
ge fordított arányban van egymással. Ráadásul a kon-
szenzus létrejöttében mindig a hatalomban lévőnek van
nagyobb szerepe. 

› 1990-ben – mai szemmel – elképesztő illúziók éltek Magyarország
európai felzárkózásával kapcsolatban. Komoly szakemberek gondol-
ták azt, hogy gyorsan utolérhetjük a jóléti közösséget. Miért szakad-
tunk le?
– Magyarországon különösen alacsony a társadalmi ko-
hézió szintje. Ez az egyik oka annak, hogy a múlt erőseb-
ben van jelen, mint más, hasonló sorsú országokban. A
másik ok, hogy nem volt múltja a demokráciának és a
tiszta, értékek mentén kialakuló politikai kultúrának,
de nem volt múltja a professzionális országirányításnak
sem. Nem mellékes továbbá, hogy a média meghatározó
része az elmúlt másfél évtizedben nem töltött be társa-
dalomépítő funkciót. 

› Mikor tévesztettünk utat?
– Talán 2001 őszétől számítható ez, amikor a kampány
kezdetével megjelent egy új, szokatlanul durva hang-
nem. A kampányban meghonosodott stílus ma is jelen
van a politikai közéletben. Ez az esetleges közös gondol-
kodást nagyban megnehezíti. A leszakadást mint folya-
matot nem lehet a rendszerváltás utáni teljes időszakra
ráfogni. Ne feledjük, hogy 2001-ben az euró 2007-es be-
vezetéséről beszéltünk!

› És a gazdaság?
– 2002-ig jó ritmusban csökkent az adósságállomány,
2001-ben – a legtöbb paramétert tekintve – még a tíz
csatlakozni szándékozó ország rangsorának élén áll-
tunk. 2002-2003-ban, és az ezt követő években torpant,
majd fordult meg a dinamikus folyamat. A négy év ta-
pasztalata alapján a 2006-os választások után lett volna
alkalom a rendbetételre. Egy reális értékeléssel, jóval
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MULTIÉSMAGYAR nagyobb társadalmi támogatottsággal, és tiszta lappal
lehetett volna indulni. 

› Gyurcsány és köre szerint az őszödi „igazságbeszéd” volt ez az alka-
lom.
– Egy zártkörű „gyónás” és a szerepismétlések semmi-
képp sem tekinthetők tiszta lapnak. Abból tudunk kiin-
dulni, amit láttunk, például a Brüsszelnek benyújtott
2006-os konvergenciaprogramból. Ennek az őszödi
beszédhez – amelyet a programkészítés idején nem is is-
mertünk – semmi köze sincs. Az előbb említett tabula
rasa után nagyobb esélye lett volna egy szélesebb szak-
mai alapokra épülő konvergenciaprogram készítésének.
Születhetett volna egy olyan terv, amely a gazdaság sta-
bilizálása mellett a fejlődést is garantálta volna. Talán
akkor nemcsak a makrogazdasági számok kényszerű
korrekciója, hanem például egy jövőkép is vezérelte vol-
na a konvergenciaprogramot. Nem valami miatt, ha-
nem valamiért készült volna. Elmaradt az a tervezési fo-
lyamat, amely az államháztartás stabilizálását, a társa-
dalom tűrőképességét és a gazdaság forrástermelő ké-
pességét harmonizálta, optimalizálta volna. Mindez
vélhetően más időritmusú, de megfontolt, jól értelmez-
hető programot eredményezett volna. 

› Mit tartalmazna az Ön által javasolt Nemzeti Stratégiai Program?
– Az uniós hétéves időszakra az említett konvergencia-
programon kívül csupán az „Új Magyarország”-terv léte-
zik, amely az uniós források felhasználására, meghatá-
rozott területekre készült. De nem mindenre! Mi van
azokkal a területekkel, amelyekkel az Unió nem foglal-
kozik? Magyarországnak nagyon hiányzik egy átfogó,
országban, nemzetben gondolkodó terv, egy olyan nem-
zeti stratégia, amelyből a konvergenciaprogram és az
unióhoz kapcsolódó fejlesztési tervek levezethetők len-
nének. Legalább egy középtávú, tíz-tizenöt éves prog-
ramra lenne szükség. Ha nincs ilyen, akkor születnek a
külső körülmények által meghatározott részprogramok,
amelyek egy uniós szempontrendszer, és nem saját kri-
tériumok alapján jönnek létre. Ezzel jelentősen kisebb a
fejlesztések hatékonysága és társadalmi hasznossága. 

› Ön szerint egy jó politikusnak jó menedzsernek kell lennie? 
– Egy politikusnak nem kell jó gazdasági vezetőnek len-
nie. Az igaz, hogy folyamatokat és embereket kell irá-
nyítania, amely menedzseri feladat, de a politika straté-
giai irányítása sajátos elemeket is hordoz magában. Te-
hát egy igazán nagy politikusnak nem kell feltétlenül
menedzsernek lennie, de pontosan tudnia kell, hogy
„alatta”, a hierarchiában vannak azok a pontok, ahol a
menedzseri tudásnak hatékonyan meg kell jelennie, és
érvényesülnie kell. A világban sok példa van arra, hogy
a gazdaságban született tudást és képességeket az ország-
irányításban felhasználják. 

› Minek tulajdonítja, hogy hazánkban inkább a baloldal támaszko-
dik az üzleti világból érkezett politikusokra? A jobboldal miért nem
épít a sikeres menedzserekre?
– Lehet, hogy azért, mert a baloldali példák nem igazán
váltak be. Az, hogy valaki vállalattulajdonos, még nem
jelenti azt, hogy végigment a „szamárlétrán”, és rendel-
kezik a szükséges képességekkel, tudással, logikával és
empátiával.

› Nem érzi mégis úgy, hogy ez a tudás gyakran hiányzik az ellenzéki
oldalon?
– Vállalatvezetőként éltem meg a polgári oldal kor-
mányzását. Emlékeim szerint a kormány és a gazdasági
szereplők között elég intenzív és nyitott kapcsolat volt.
Inkább az a gond – oldalaktól függetlenül –, hogy a mak-
rogazdasággal foglalkozó közgazdászok mellé szükség
lenne a tervezésben és végrehajtásban jártas, a profi
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akinek a feladata ennek mielőbbi csökkentése is. 
A nemzetközi cégek jelentős szerepet játszottak, játsza-
nak és fognak játszani a hazai gazdaság fejlődésében. 
A gazdasági környezet kialakításával létre lehet hozni
egy olyan állapotot, amelyben a társadalom és a külföl-
di szereplők egyaránt jól járnak. 

› Tehát hamis a szembeállítás...
– Elvben igen, de a gyakorlat árnyaltabb. A nemzetközi
vállalatoknak nem kell gyengülniük a hazai vállalkozá-
sok megerősödéséhez, de tiszta eszközökkel kell dolgoz-

MULTIÉSMAGYAR

gazdaságban edződött szakemberekre is. Például egy
éves, országos költségvetés felülről, fiskális elvek alap-
ján, a tervezett bevétel szétosztásával készül. Holott egy
központi irányelvek, stratégiai célok alapján az adott
időszakban megvalósítandó, alulról, a különböző terü-
letekről, tartalommal vezérelt tervezésre és azok har-
monizálására van szükség. A két megoldás között jelen-
tős minőségi és tartalmi különbség is lehet.

› Egy meghatározó multicég magyarországi vezetőjeként nem zavar-
ta a jobboldalon gyakran erőre kapó multiellenes beszéd?
– Ez a kérdés összetett, a válaszom is az. Zavart, de za-
var az is, ha egy multi visszaél helyzetével, vagy tisztes-
ségtelen eszközöket használ, ha nem társadalombarát.
Tehát van ilyen is, és van olyan is. Ezért nem szabad ál-
talánosítani. A magyar gazdaságban a nemzetközi cé-
gek szerepe meghatározóvá vált, és a multik között is
sokféle szereplő létezik. A legnagyobb cégeknek van sa-
ját etikai kódexe, de ez még önmagában nem jelent ga-
ranciát. Nagyon sok kivétel mellett a kérdőjelek általá-
ban ott kezdődnek, amikor a nemzetközi cégek a köz-
igazgatást érintő területen működnek, vagy privatizáci-
óban vesznek részt. Ugyanaz a multi másként viselke-
dik mondjuk Dániában, mint a Közel-Keleten. Például
Dániában nincs a nálunk gyakori, jól fizetett „kor-
mányzati kapcsolatokért felelős” poszt.

› A környezet alakítja a multikat ilyen értelemben?
– Igen, a fogadó közeg hathat a multi viselkedésére, de
nem törvényszerűen. Nagy hiba Magyarországon – né-
hány elítélhető eszközöket használó cég alapján – a tel-
jes befektetői spektrumra kimondani a negatív ítéletet.
Mindez persze fordítva is igaz: a jók példája nem menti
a tisztességteleneket, és nem kellene védeni őket. Egy
magára valamit is adó nemzetközi cég akkor érzi jól ma-
gát, ha tiszta gazdasági és szabályozási környezetben,
kiszámíthatóan tud dolgozni. Más kérdés, hogy egy kor-
rupt környezetben kinél mekkora az önmegtartóztatás. 

› Mit gondol a pénztőkeellenes retorikáról, ami nemcsak a hóbortos
kuruzslók mantrája, hanem időnként egészen komoly politikusok sa-
játja, még ha csak a beszéd szintjén is. Ez nem okoz meghasonlást?
– Én ezzel ilyen mértékben nem találkoztam, de való-
ban általános értékelési hibának tartom, hogy a gazda-
ságunk szomorú és tarthatatlan dualitását a szárnyaló
nemzetközi cégek rovására írják. Nem igaz, hogy a ha-
zai kis- és középvállalkozások, illetve a nemzetközi cé-
gek csak egymás rovására lehetnek sikeresek. Ezért a
dualitásért ugyanaz a mindenkori kormány a felelős,
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Villamosmérnök. A nyolcvanas években meghatározó szerepe volt a magyar híradástechnikai ipar export fő-
vállalkozásainak megszervezésében és irányításában. 1986-1990 között több fővállalkozás irányítója Kuvait-
ban. 1990 végén megbízták az Ericsson magyarországi vállalatának elindításával, megszervezésével. A kilenc-
venes évek második felére a több mint 700 főt foglalkoztató, világszínvonalú, fejlett technológiát használó cég
a magyar távközlési piac meghatározó szállítójává, a közép-kelet-európai térségben az Ericsson mérnöki
szakértői központjává és a világszínvonalú kutatási, fejlesztőrészleg otthonává válik. Az elmúlt másfél évti-
zedben az Ericsson magyarországi vállalata építette ki a hazai infokommunikációs infrastruktúra több mint
felét.

Fodor István az alapítástól, 1990-től  2002 májusáig az Ericsson magyarországi vállalatának vezetője, vezér-
igazgatója, 2007 végéig az Ericsson Magyarország elnöke volt. 2004-től 2007 végéig az Európai Unió Kutatási
Tanácsadó Testületének (EURAB2) tagjaként, független tanácsadóként részt vett az EU tudománypolitikájá-
nak és az ehhez kapcsolódó különböző programok alakításában. 
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niuk, ha bármely módon kapcsolatba kerülnek a hazai
szereplőkkel. Ne feledjük, hogy a nemzetközi cégek mö-
gött általában jelentős pénzügyi háttér áll, ameddig ez a
hazaiaknál messze nem így van. A hazai kis- és közepes
vállalatok felzárkóztatása, pontosabban annak elősegí-
tése a mindenkori kormányzat feladata. A cégek életébe
nem szabad beavatkozni, de a kormányzatnak nagy a fe-
lelőssége abban, hogy jó gazdasági környezetet teremt-
sen, ahol a hazai vállalatok erősödnek. 

› Mit gondol az állam szerepéről? Itt is mintha a végletes gondolkodás
lenne jellemző a közgondolkodásban és a politikában.
– Sokan elkövethetik azt a hibát, hogy statikusan nézik

ezt a kérdést, holott van egy időbeli dimenziója is.
Szerintem minél nagyobb a rendetlenség egy or-

szágban, annál erősebb államra van szükség. Ez
nem jelent drága államot. Erős, felelősen mű-
ködő, a rendteremtésben is szolgáltató állam

tud a leghatékonyabban eredményt produkál-
ni. Majd ahogy kialakul a rend, önállósulnak
a folyamatok, fokozódhat a decentralizáció,

csökken az állam, és nő az önkormányzatok
meg a civil szféra szerepe. Egy országban

rendet lehet tenni öt-hat év alatt. 

› Még itt is?
– Igen, még ebben az állapotban is. Nem gondolom,
hogy öt-hat év alatt el lehet érni az 1990-ben megálmo-
dott színvonalat, hiszen a rend még nem fejlettség. De a
rend stabil alapjait ki lehet építeni.

› Egyetért-e azzal, hogy a magyar ember túl sokat vár az államtól?
– Igen, de azért, mert az állam nem foglalkozott a saját
szerepével, nem határozta meg azt. Az utóbbi években
még a jó kezdeményezéseket is megszüntették. Az ön-
gondoskodás széles körű hiányához egy hibás szociálpo-
litika vezetett. Ha az állam nem teszi le a garast a mun-
ka becsülete, a tanulás elsődlegessége mellett, és nem
helyezi a stratégiai középpontba a munkahelyteremtő
gazdaság fejlesztését, akkor természetesen kialakulhat-
nak olyan rétegek, akik szociális segélyből élnek, és aki-
ket szinte már lehetetlen visszaterelni a munkaerőpiac-
ra. A társadalom egy része ehhez szokott hozzá. 

› Lassan az összeomlás szélére züllenek egyes állami kézben lévő köz-
szolgáltatások, mint például a vasút, a BKV vagy a Posta. A liberáli-
soknak elég egyszerű a receptje: mindent eladnának, mert úgymond,
akkor a helyzet megoldódik. Ön mit gondol erről?
– Azt mondják, hogy az állam nem lehet jó tulajdonos.
Ez nagy tévedés. Egy vállalat működésének minősége
nem függ attól, hogy ki a tulajdonos. Egy menedzs-
mentnek mindegy, hogy mi a feladata: a profittermelés
vagy a nullszaldó elérése. Ugyanolyan menedzselési fel-
adatról van szó. Nem véletlen, hogy állami cégrendsze-

rek tökéletesen működnek Angliában, Franciaország-
ban, és szerte a világon mindenütt, ahol megvan a me-
nedzsmentkultúra. Téves dogma tehát, hogy mindent
el kell adni. Borzasztó, hogy ezt felelős politikusok han-
goztatják, és észre sem veszik: az érvelés megerősíti azt
a kevéssé erkölcsös hozzáállást, amely szerint az állami
tulajdonú munkahelyen nem is kell jól dolgozni a fize-
tésért. Az igaz, hogy ameddig egy állami vállalat opera-
tív vezetőjét egy miniszter vagy egy polgármester neve-
zi ki, addig nem lehet elvárni a minőségi irányítást.
Ehelyett – több egyéb intézkedés mellett – kompetens és
erős igazgatótanácsokat kell kinevezni, akik munkálta-
tói és stratégiai főnökei az állami vállalatok vezetőinek.
Szerintem olyan állami vagy önkormányzati vállalatot,
amely monopolhelyzetben van, és/vagy közszolgálta-
tást végez, soha, semmilyen körülmények között nem
szabad magánosítani. A kiszolgáltatottságot meg kell
előzni, ez nem is politikai kérdés.

› Nem csak mi maradunk le a jelek szerint. Azt írta, hogy megbicsak-
lott Európa 2000-ben született gazdasági felzárkózási programja, a
lisszaboni stratégia.
– Európa már észbe kapott, kivéve minket. Magyaror-
szág nem nagyon veszi figyelembe a globális trendeket.
Kínában, Indiában, Oroszországban és Japánban hatal-
mas, a világ jövőjét meghatározó folyamatok zajlanak.
Kontinensünkön a versenyképesség csökkent. Fontos
tudnunk, hogy a következő években Európa fejlettebb
fele nem lesz olyan toleráns, mint eddig volt. Pontos
tervezési folyamatokkal, programokkal elébe kell men-
ni ezeknek a várható változásoknak. 

› Visszajönnek-e azok a fiatal magyar mérnökök, akik az Ericsson ré-
vén jutnak ki külföldre?
– Persze. Amíg egy gazdasági környezet itthon meg tud-
ja teremteni a versenyképes szakmai perspektívát, ez
egyértelmű. A magyarországi Ericsson jó példa arra,
hogy miként kerülhető el a külföldi agyelszívás, sőt,
miként valósítható meg az agyvisszaszívás. 

› Miért távozott az Ericsson éléről, és mihez kezd most?
– Már 2007 tavaszán elmondtam a cég vezetésének,
hogy az év végén szeretném vezetői pozíciómat meg-
szüntetni az Ericssonnál. Tizenhét év elég hosszú idő,
még ha szép is volt, ebből közel tizenkettőt vezérigazga-
tóként, több mint ötöt elnökként éltem meg. De csak az
irányítói posztot adtam fel, a cég iránti érzelmem válto-
zatlan, és azt hiszem, hogy ez kölcsönös. Szerettem vol-
na szabad lenni, csupán erről van szó: még várhatnak
izgalmas feladatok a meglévő egyéb elfoglaltságaim és
vállalásaim mellett.

› Vannak-e közéleti ambíciói?
– Jelenleg szép feladataim vannak: kuratóriumi elnök-
ség, gazdasági tanácsi, kuratóriumi, tanácsadói testü-
leti tagságok. Ezek és egyéb munkáim bőven megtöltik
a naptáramat. Bármilyen további feladattal kapcsolat-
ban a döntésem attól függ, hogy mennyire izgalmas,
mi a lehetséges hozzáadott értékem, és mennyire il-
leszthető az elveimhez. Operatív vállalatirányítással
már nem, stratégiaival esetleg szeretnék foglalkozni. 
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lacsonyan szállnak a varjak, tehát
hamarosan jönnek a hírek a dulako-
dó aktivistákról, lépcsőházi kiabálás,
ki vágott pofon kit, MaNem és Nép-
szabó tényfeltár, olvasóink telefonja
alapján, felháborodás, pártrádiókban
rikácsolás, jogi út, Lendvai-Szijjártó-

panelek, egy kis plakáttépkedés, vagyis
népszavazási szezon van megint,
mintha-választás, jó kis csoportterá-
pia és valóságshow, elvan a pár millió
választópolgár, azért ne vigyétek túl-
zásba, gyerekek, mert Sólyom László
igazgató úr felvonja szemöldökét, és
nincs szabadfoglalkozás. Ismerjük
ezt, sőt az első népszavazáson még
magunk is plakátoltunk idősb bá-
tyánkkal. Mi voltunk a fideszesek, a
tesó meg az eszdéeszes. Nála volt a
pemzli, nálunk meg a vödör. Nagy vi-
ta nem volt, mindkét párt a négy
igent akarta az 1989. november 26-án
megtartott „négyigenes” referendu-
mon, amit a szabad demokraták úgy
hirdettek, hogy az egyenesen az „új
Magyarország” érdekében történik.
Sőt, a kisgazdák és a szociáldemokra-
ták is támogatták a projektet, bár ezek
a pártok már akkor sem nagyon létez-

LELET

”
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

ir.szám település utca,           hsz.

telefon

mobil

e-mail

Igen, előfizetek a Reakcióra.

www.reakcio.hu

A POLGÁRI UNDERGROUND LAPJA

írta: ÁCS FERENC

Mélységen mély a múltnak kútja,
ezt tanúsítja visszatekintő rovatunk.
Most egy korábbi, 1989-es nép-
szavazást idézünk: igenek, nemek,
új Magyarország anno.

tek, inkább csak a logójuk kellett a vi-
déken terjesztett szórólapokra. (Az
MDF pedig 1989-ben is más vasárnapi
programot javasolt.) A kérdések a kö-
vetkezők voltak:
1. Csak az országgyűlési választások után

kerüljön-e sor a köztársasági elnök meg-
választására? (Ez Pozsgay Imre kilövésé-
ről szólt.)

2. Kivonuljanak-e a pártszervezetek a mun-
kahelyekről? (Talán még ma is aktuális.)

3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában
vagy kezelésében álló vagyonról? (Hmm.)

4. Feloszlassák-e a Munkásőrséget? (A gár-
da-téma akkor is forró volt.)
Igazából egy kérdésnek volt tétje, a

többi jó 90%-kal ment át, sok vita nem
volt róla. Az első viszont Pozsgay Imre
jövőjéről döntött, úgy tűnik, végleg. A
liberálisok – később is – azt gondolták,
hogy ha Pozsgay államfő lesz (mi taga-
dás, túlságosan is az akart lenni), ak-
kor afféle mutyiköztársasággal nyi-
tunk, amiben egy erős MDF és egy
nagy MSZP dominál, ők pedig megint
mehetnek ösztöndíjjal Amerikába, a
keleti parti elnyomatásba. Ezt viszont
semmiképpen nem akarták, úgyhogy
az általuk levezényelt első modern és
profi magyarországi választási kam-
pánnyal egy törpepártból meghatáro-
zó, sőt az 1990. tavaszi választási győ-
zelemre komolyan esélyes párttá let-
tek. Jöhetett az Új Magyarország.
Pozsgay egyébként ötezer szavazattal
maradt alul az SZDSZ-szel és a Fidesz-
szel vívott csatájában. 

Újraszámlálás nem volt.

NÉPSZAVAZÁS AZ ÚJ 
MAGYARORSZÁGÉRT

A
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mikor Afrikáról beszélünk, megle-
hetősen vegyes kép jelenik meg előt-
tünk. Az egyik oldalon szafari,
oroszlános természetfilmek és az
emberiség bölcsője, a másikon
nincstelenség, népirtás, és a szét-
nyílt társadalmi olló. Szudánt főleg
az utóbbiak jellemzik: a darfuri ese-
ményeket túlzás nélkül nevezhetjük
genocídiumnak. Darfur Szudán nyu-
gati régiója, nagyjából öt Magyaror-
szágnyi terület, ahol idestova ötödik
éve, 2003 februárja óta tart a konf-
liktus. Bár 2006. május 5-én lezár-
ták a béketárgyalásokat, a fegyveres
harcok nem szűntek meg, a béke fel-
tételeit mindkét oldal többszörösen
megszegte, s a krízis azóta is folyta-
tódik.

KI KEZDTE?
A harcoknak mindeddig több mint
félmillió ember esett áldozatául, két és
fél millióan kényszerültek menekült-
táborba. Egy részüknek sikerült át-
szökni a szomszédos Csádba, a többi-
eknek pedig a darfuri térségben felállí-
tott menekülttábor az otthonuk. Stá-
tuszuk nehezen értelmezhető, hiszen
ők a saját országukban menekültek. A

médiából csapolt hírekből, Frei-
dosszié-szerű riport-

m ű s o -

rokból az jöhet le az érdeklődőnek,
hogy a szudáni kormány egyszerűen
kiirtja a fekete lakosságot. Ennél
azonban összetettebb a kép. Meglepő
módon például a „Ki kezdte?” kérdés-
re az a  válasz, hogy maguk a darfuri-
ak: a Szudáni Felszabadítási Mozga-
lom (SLM), valamint az Igazság és
Egyenlőség Mozgalom (JEM), két fél-
katonai szervezet. Ha a végletekig
egyszerűsítünk: a darfuri konfliktus-
ról is az éghajlatváltozás, a globális
felmelegedés tehet. Afrika egyik leg-
nagyobb problémája, és totális elsze-
gényedésének egyik oka az egyre na-
gyobb szárazság. Az eddig rendszeres
csapadék sokfelé kezd elmaradozni.
Van, ahol több éve nem esett eső,
ezért a mezőgazdaság elsorvadt, a föld
tönkrement, az emberek éheznek, el-
vándorolnak. Szudánban is így kezdő-
dött, nagyjából az évezredforduló tá-
jékán, amikor az északi területeken
élő arab törzsek tagjai közül sokan te-
lepültek át az elsivatagosodás és a túl-
népesedés miatt a délebbi régióba
(Darfurba), ahol azonban többségé-
ben nem arab (tehát afrikai, vagy fe-
kete), mezőgazdaságból élő
népesség lakott-
lakik. A be-
t e l e -

pülőket a döntően arab szudáni kor-
mány pénzzel támogatta, ezért a he-
lyiek fellázadtak a központi hatalom
ellen. Így történt, hogy 2003 áprilisá-
ban a felkelők egyesített erői lerohan-
tak egy laktanyát, megöltek hetvenöt
embert, és harminckettő másikat el-
raboltak. A hadseregnek a térségben
nemigen voltak katonái, ráadásul
azokat nem képezték ki a gerilla-had-
viselésre.

A szudáni kormány – bár tagadja –
ekkor bérelte föl az arab harcosokból
álló Janjaweedot (lásd keretes írásun-
kat), akik állami támogatást és fegy-
vereket kaptak, majd nekiláttak lever-
ni a lázadókat. A rendteremtés azon-
ban kegyetlen mészárlással párosult,
egy év alatt több ezer embert gyilkol-
tak meg, falvaikat porig égették, több
mint kétszázezren menekülni kény-
szerültek. Ezután kaptak észbe a nem-
zetközi megfigyelők, akik felismer-
ték, hogy valójában etnikai tisztoga-
tás zajlik, hiszen az arab többségű fal-
vakat békén hagyták. A konfliktus
alapja tehát nem vallási. A fekete szu-
dániak többnyire ugyanúgy iszlám

vallásúak, mint a területeikre
érkező

KÖZÉLET

DARFUR

A békefenntartókat megölik, ugye? – Kína nyomul Afrikában 

NÉPIRTÁS
MEGRENDELÉSRE
írta: MÁRKI TAMÁS

Darfurban öt éve zajlanak a harcok. A térség falvait a szudáni kormány 
támogatásával szisztematikusan földig rombolták, lakóit kiirtották, 
a megmaradt népesség azóta menekülttáborokban él. Ez napjaink legna-
gyobb humanitárius katasztrófája.
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Egyelőre a Unamid csapatok moz-
gása is nehézségekbe ütközik. Janu-
ár 8-án a szudáni hadsereg katonái
megtámadtak egy missziós konvojt,
amely élelmet és üzemanyagot szál-
lított. Állítólag lázadóknak nézték
őket, noha a fehér-kék ENSZ-jármű-
vek nehezen összetéveszthetők a fel-
kelők kopott dzsipjeivel. Az egysé-
gek küldéséről pedig az államok
önállóan döntenek. A politikusok
sok mindent kénytelenek mérlegel-
ni. Néhány lefejezett katona képe az
újságok címlapján eldönthet egy vá-
lasztást. Mások azt mondják: „nem
visszük Darfurba meghalni a fiain-
kat”. Így fordulhatott elő, hogy a
svéd és a norvég kormány két nappal
a konvojt ért támadás után bejelen-
tette, hogy visszavonják a Unamid
részére ígért négyszáz fős mérnöki
egységüket, amelynek a feladata a
kezdeti infrastruktúra kiépítése lett
volna Darfurban.

23

arabok, vagy a Janjaweed tagjai.
Ugyanakkor kizárólagosan etnikainak
sem nevezhető, hiszen több olyan na-
gyobb arab törzs él Darfurban, amely
saját földdel rendelkezik, és nem vett
részt a konfliktusban. Azonban a kép-
hez az is hozzátartozik, hogy a dar-
furiak a konfliktus kezdete óta folya-
matosan támadták a szudáni hadse-
reg katonáit, 2007-ben pedig megtá-
madtak és megöltek afrikai uniós bé-
kefenntartókat is. Ráadásul tavaly de-
cemberben a JEM megtámadott és el-
foglalt egy kínai ellenőrzésű olajme-
zőt, azt üzenve Pekingnek, hogy ne
támogassa a szudáni kormányt.

Kína ugyanis a szudáni rezsim leg-
nagyobb gazdasági partnere: a szu-
dáni olajexport 80 százalékát vásá-
rolja fel. Sőt, a szudáni mezőket fel-
ügyelő Greater Nile Petroleum
Operating Corporation 40 százaléka
a kínai állami olajvállalat tulajdoná-
ban van. A majdhogynem kizáróla-
gosságért cserébe fegyverrel látja el a
szudáni kormányerőket. Emellett az
ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja-
ként sokáig sikerrel akadályozta a
nemzetközi békefenntartó csapatok
darfuri bevetését. 

BURKOLT KOLONIZÁLÁS
Végül tavaly júliusban erős nemzet-
közi nyomásra azért járult hozzá az
intervencióhoz, mert féltette saját
imázsát az idei pekingi olimpia
előtt. Egyébként Kína nem kérdez
sokat, így előszeretettel üzletelnek
vele diktátorok (a teljes kínai olajim-
port 30 százaléka Afrikából szárma-
zik). Sokak szerint ráadásul burkol-
tan kolonizációs politikát folytat,
nem véletlenül támogatja a korrupt
rendszereket, és szándékosan nem
hallja meg az afrikai tömegek de-
mokráciát követelő hangját. A szu-
dáni kormány Kínán túl Oroszor-
szágtól, Fehéroroszországtól, Ukraj-
nától is vesz és kap harceszközöket.
Nem titok, hogy Szudán bevételei lé-
nyegesen megnőttek, amióta 1999-
ben exportálni kezdte a kitermelt
olajat. A kasszában tehát van pénz,
ám azt nem szociális intézkedésekre
fordítják: ez a többlet teremtett le-
hetőséget újabb helikopterek, va-
dászgépek és más játékszerek beszer-
zésére.

LESZ-E BÉKE?
Beavatkozzon-e a nemzetközi közös-
ség? A választ nem lehet azonnal rá-
vágni. Szudán elnöke, Omar Hassan
al-Bashir sokáig azért nem egyezett
bele az intervencióba, mert nem
akarta, hogy a nyugati katonák
bevetése Szudánt „második
Irakká” változtassa. Vé-
gül a súlyos nemzet-
közi nyomás
hatására ta-
valy nyá-
ron enge-

dett, ám ENSZ-megfigyelők szerint
kormánya azóta is rengeteg bürokrati-
kus akadályt állított a beavatkozás út-
jába. Az erőszak megállítására tett
legutóbbi nemzetközi kísérlet, az
ENSZ békefenntartó missziója idén ja-
nuár 1-jén vette kezdetét. Az Afrikai
Unió (AU) szegényesen felszerelt, és
mindössze hétezer katonából álló erői
ugyanis az elmúlt három évben nem
voltak képesek véget vetni a káosznak. 

Ezért tavaly júliusban az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa Szudán beleegyezé-
sével megállapodott egy 26 ezer fős
speciális békefenntartó alakulat beve-
téséről. Az így létrejövő Unamid az
Afrikai Unió és az ENSZ egyesített
erőiből áll, magába olvasztva az AU
békefenntartóit. A közös alakulat je-
lenleg kilencezer  főt számlál, és foko-
zatosan duzzad majd. Csakhogy mű-
ködését jelentősen hátráltatja, hogy a
nyugati országok máig sem biztosí-
tották az ígért harceszközöket.

20082 

A JANJAWEED MILÍCIA
A Janjaweed (vagy kiejtés szerint átírva: Dzsandzsavid)
szó jelentése fegyveres lovas. Tagjai kisebb arab, föld
nélküli nomád törzsekből származnak, többségük
1960 és 1990 között költözött a csádi polgárháború mi-
att Darfurba. A szudáni kormány korábban is gyakran
alkalmazott etnikai milíciákat – ezekről ugyanis azt le-
het mondani, hogy „senki sem tudja irányítani őket”.
A Janjaweed a piszkos munkát végzi, vagyis a szemtől
szembe mészárlást, de támadásaikat a szudáni légierő csatahelikopterei rendszeresen tá-
mogatják légicsapásokkal. A menekülttáborok körül is portyáznak, a vízért kimerészkedő-
ket megölik. Nevéhez ma már kevésbé hű az alakulat: a támadások közben használt lova-
kat felváltották a terepjárók.
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sült Államokban sokáig stabil szövet-
ségesnek számító, azonban az el-
múlt években kissé megroggyant
Musarraf tábornok aládúcolására.
Amerika forgatókönyve szerint a kü-
szöbön álló parlamenti választáso-
kon Bhutto Pakisztáni Néppártja
(PPP) és a Musarrafot támogató Pa-
kisztáni Muzulmán Liga (PML)
együtt szerzett volna többséget, és a
sajátos tandemben a kormányfői szé-
ket – a nyolcvanas évek vége óta im-
már harmadszorra – Benazir Bhutto
töltötte volna be. A Ravalpindiben
valakik által leadott lövések azonban
zátonyra futtatták a nemzeti össze-
borulás hajóját.  

A NAGY KÖTÉLTÁNCOS
Pakisztán nyúlfarknyi történelmé-
ben a katonai puccsok szinte népi ha-
gyománynak számítanak. Ezért sen-
ki sem lepődött meg különösebben,
amikor 1999-ben Pervez Musarraf ve-
zérkari főnök csapatai élén átvette a
hatalmat. A főtiszt elzavarta a reg-
náló miniszterelnököt, nem sokkal
később pedig az elnöki tisztséget is
átvette. A tisztviselői családból szár-
mazó Musarraf a felvilágosultabb
diktátorok közé tartozik. Kilencéves
uralma alatt a gazdaság például lát-
ványosan fejlődött. A hatalomra ju-
tásakor a fojtogató korrupció letöré-
sét és a polgári intézményrendszer
megerősítését ígérő tábornok kezde-
ti lendületét mára jórészt elvesztet-
te. Újraválasztása érdekében 2007
őszén felfüggesztette az alkotmányt,
ami széles körű zavargásokhoz veze-
tett szerte az országban. Más téren is
meglehetősen vegyes az eredmény-

elvilágosult európai ésszel nehéz fel-
oldani azokat az ellentmondásokat,
amelyek a pakisztáni politika világ-
szerte talán legismertebb személyi-
ségét, a merényletben tavaly év vé-
gén megölt Benazir Bhuttót jelle-
mezték. Dúsgazdag földbirtokos di-
nasztia sarja, vagy a „nép” politiku-
sa? Helyi léptékkel mérve is hírhed-
ten korrupt klán vezetője, vagy hazá-
jának talán legnépszerűbb személyi-
sége; pártja élethossziglan választott
elnöke és a pakisztáni demokrácia re-
ménysége? Mindez egyszerre volt a
politikus. Családjának a patriarchá-
lis társadalmi viszonyok között élve-
zett tekintélyét Bhutto nem egysze-
rűen felhasználta, hanem karizmá-
jával tovább is fejlesztette – ami azért

muzulmán országban nőként nem
kis teljesítmény. Az pedig már Pa-
kisztán sajátos széttagoltságának kö-
szönhető, hogy Szindh tartomány
szülötteként sikerrel szólíthatta meg
a pandzsábiak dominálta pakisztáni
elitre ferdén néző plebejus tömege-
ket. 

KÖZÖS TÖBBSÉG
Személye és mozgalma jelentős tár-
sadalmi erőt és sajátos alternatívát
képez(ett) az országot vasmarokkal
összetartó katonai diktátorok meg a
politikai iszlám között. Leginkább
persze ez utóbbi tényező magyarázza
Bhutto népszerűségét a nyugati vi-
lágban. Nem véletlen, hogy Wa-
shingtonban őt szemelték ki az Egye-
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A nyugati világ a demokrácia bajnokaként gyászolja a nemrég
meggyilkolt Benazir Bhuttót. Ennek biztos jeleként az angol-
szász hírcsatornák betelefonálós műsorainak főszereplői pár
hétre az egykori pakisztáni kormányfő sírógörcsös hívei lettek.
A szentimentális leegyszerűsítések ellenére azonban a Pakisz-
tán-projekt – a huszadik század e sajátos találmánya – Bhutto
halálával kétségkívül súlyos sebet kapott.
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tábla, különösen ami az iszlám szél-
sőségesekkel szembeni harcot illeti.
Köztudott, hogy annak idején Afga-
nisztánban a nagy hatalmú pakisz-
táni titkosszolgálat (ISI) tartotta ke-
zében a tálib mozgalmat, hogy így
biztosítsa a hátát az ország bekeríté-
sére törekvő Indiával szemben. Iszlá-
mábádnak ugyanezen a vonalon volt
kapcsolata az Al-Kaidával is. A táli-
bok csucsujgatása azonban a szep-
tember 11-e utáni helyzetben tart-
hatatlanná vált, és Pakisztán váltani
kényszerült. 

Rossz nyelvek szerint ebben az
amerikai külügyminiszter-helyettes
visszautasíthatatlan ajánlatának is
volt némi szerepe; Richard Armitage
ugyanis állítólag telefonon közölte a
pakisztáni titkosszolgálat főnökével,
hogy együttműködés híján vissza-
bombáztatják országát a kőkorszak-
ba. Így volt vagy sem, Musarraf so-
kak meglepetésére pillanatok alatt
Washington terror elleni háborújá-
nak egyik legfontosabb szövetsége-
sévé lett, sőt még nyert is az ügyön.
Az amerikai notabilitások ettől fogva
feltűnően ritkábban csóválták fejü-
ket a pakisztáni demokrácia hiá-
nyosságai láttán, és még nagylelkű
pénzügyi támogatásban is részesí-
tették kormányzatát. Az ország ge-
rincét alkotó hadseregben ugyanak-
kor erős a politikai iszlám befolyása,
Musarraf pedig időnként maga is rá-
szorul a parlament iszlamista koalí-
ciójának támogatására. A kötéltánc-
mutatványt még nehezebbé teszi az
amerikaiak által finanszírozott, s
Pakisztán ellenőrizetlen nyugati ha-
tárterületein a tálib szélsőségesek el-
len vívott háború. Az eddig ötmilli-
árd dollárt felemésztő és százezer pa-
kisztáni katonát mozgósító hadmű-
veletek ráadásul a kívánttal ellenté-
tes hatást látszanak elérni. 

UGRÁS A SÖTÉTBE?
Az afgán kábítószer-kereskedelem-
ből pénzelt, s a pastu törzsekből táp-
lálkozó ellenállás egyre nagyobb te-
rületekre terjed ki, míg az egész tör-
ténetében India elleni reguláris had-
viselésre berendezkedett pakisztáni
hadsereg semmilyen szempontból
nem készült fel a feladatra. A pastu
nemzetiségű katonák nem hajlan-

dóak testvéreik ellen harcolni, és tö-
megével adják meg magukat a geril-
láknak. Musarraf eddigi módszerei
alapján nincs kétség afelől, hogy a
Bhutto halála után február 18-ra ha-
lasztott parlamenti választást töme-
ges csalások jellemzik majd. Mini-
mális annak az esélye, hogy a tábor-
nok-elnök pártján kívül bármely
más politikai erő többséget szerez-
zen a törvényhozásban. Az amerika-
iak által eredetileg tervezett politi-
kai képlet ezért úgy módosulhat,
hogy a jenki barátaink által összeho-
zott PPP-PML-koalícióban Musarraf
pozíciói erősödnek majd. A tábornok
méltán számíthat arra, hogy az erős
alkatú Benazir helyét egyelőre alig-
ha lesz képes betölteni az utódként
gyorsan pajzsra emelt, Oxfordban
tanuló, tizenkilenc éves Bhutto fiú,
aki mellé apját kellett megválasztani
társelnöknek. Többek közt ezért is
gondolják sokan, hogy valójában a
nagy túlélő Musarraf áll a merénylet
mögött, vagy legalábbis mindent
megtett annak érdekében, hogy a
Bhuttóra pályázó merénylők célt ér-
jenek. Mindenesetre gyanús, hogy a
kormányzat sietett az Al-Kaidát fele-
lőssé tenni a gyilkosságért. Egy dzsi-
hádista hadúrnak tulajdonított

hangfelvétellel kívánták ezt az elmé-
letet alátámasztani, amelyen az ille-
tő kissé szájbarágósan örvendezik
azon, hogy emberei sikerrel hajtot-
ták végre az akciót. Nem erősítették
a bizalmat azon – egyébként vissza is
vont – „vizsgálati eredmények” sem,
melyek szerint a robbanást követően
az őt szállító gépjármű napfény-
tetőjének kallantyúja végzett volna
Bhuttóval. A következmények szem-
pontjából persze szinte mindegy,
hogy ki volt a megbízó, hiszen
Bhutto halálával egyértelműen meg-
erősödtek az országot szétfeszítő
erők. S bár a hadsereg egyelőre elég

erősnek tűnik a dezintegráció
megakadályozására, kérdés:

mi történik, ha Musarraf
egyszer csak szintén me-
rénylet áldozata lesz, és el-

szabadul a káosz. Mivel tíz
éve Pakisztán hivatalosan is
atomhatalom, ennek a for-
gatókönyvnek a jelentősége
jócskán túlmutat az ország

határain.
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EGYÁLTALÁN MI AZ A PAKISZTÁN?
Az egykori Brit India muzulmán többségű területeiből 1947-ben összegründolt állam neve a
provinciák betűiből alkotott mozaikszó – Páb, Aán (a mai északnyugati törzsi területek), Kír,
Sz, Beludzsisztán –, illetve urdu nyelven saját jelentéssel is bír: a „tiszták földjét” jelöli. A
hindu többségű Indiától a huszadik században vallási alapon elkülönült Pakisztán állami ha-
gyományai gyengék. Egyesek szerint a pakisztáni nemzet ideája is tévút, s kétségtelenül erő-
sek az etnikai csoportokra épülő regionális identitások. Pakisztánt a legnépesebb és leggaz-
dagabb tartományból, az ország kulturális és politikai központjának számító Pandzsábból
származó elit irányítja. Befolyásos szerepet rajtuk kívül még az ún. muhadzsírok, az Indiá-
ból elmenekült muzulmánok játszanak (mint például Pervez Musarraf, aki maga is Delhiben
született). Az államigazgatás és még inkább a katonai hatalom a többi tartomány számára
gyakorlatilag pandzsábi uralmat jelent, ami rendszeres lázongásokat vált ki a periférián. Az
ásványkincsekben bővelkedő, ám mégis szegény Beludzsisztánba minden évtizedben bünte-
tőexpedíciót kell vezényelni a helyi lakosság megrendszabályozására. A Szindh tartomány-
ban Benazir Bhutto meggyilkolása utáni napokban elszabadult indulatok, és a fizikai erő-
szak is elsősorban a „betelepített” pandzsábiak és muhadzsírok ellen irányult. Az északnyu-
gati törzsi területeken – amelyet nyugodtan hívhatnánk akár Pastunisztánnak is – a közpon-
ti hatalom már a mostani háború előtt sem érvényesült. Az Afganisztán lakosságának rela-
tív többségét alkotó pastuk első osztályú hátországot biztosítanak a határon ki-be mozgó
tálib harcosoknak, ami az Egyesült Államok és a NATO dolgát is jelentősen megnehezíti oda-
át. Egyesek szerint ez a törvényen kívüli terület Oszama bin Laden búvóhelye.

A BHUTTO-MAUZÓLEUM
A nagy talány, hogy ki gyilkoltatta meg Benazir Bhuttót, valószínűleg so-
ha nem oldódik meg. Családját nem véletlenül állítják párhuzamba az in-
diai Gandhikkal: az elmúlt hatvan év mindkét família számára azt bizo-
nyította, hogy a politika nem életbiztosítás. Benazir apját, Zulfikar Ali
Bhutto miniszterelnököt harminc évvel ezelőtt az őt megdöntő katonai
diktátor akasztatta fel. Két bátyja tisztázatlan körülmények között szintén
erőszakos halált halt. Aztán 1988-ban a Zulfikar Bhuttót kivégeztető Zia ul
Haq repülőgépe egyszer csak eltűnt a radarképernyőkről – a máig tisztázat-
lan „balesetben” meghalt a fedélzeten tartózkodó amerikai nagykövet is.
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ehéz dió a család: ha gyereknevelési
elveinkre nézünk, minden okunk
megvan a szégyenkezésre. És akkor
sem könnyű a családot isteníteni,
ha előkerül valamely nagybátyánk
keresztapja fiának a testvére, aki
úgyis olyan ritkán jön, és annyira
elhagyta magát a Marika halála óta,
és jobb, ha itt van, mint ha iszik.
(Itt is iszik.) Itt van Imre köztünk te-
hát, értünk utazott, értünk szenve-
dett, nekünk hozta el friss, ked-

venc, olajoshordóban, egészen ke-
vés terpentin hozzáadásával készí-
tett pálinkáját. Rokonsági fokunkat
már senki nem tudná megállapíta-
ni, Imre gyermekeivel annak idején
sokat játszottunk: Zsuzsi, aki dögös
csaj lett, Palermóig futott az apja
elől, és ott becsületes bártáncosnő-
ként keresi a kenyerét, Pisti pedig
rövid idegenlégiós karriert követően
az autónepperek szociokulturális
közegét gyarapítja.

„Na, jól főz az asszony?” – kérdezi
Imre édesanyánk asztalánál, és
csapkodni igyekszik kappanhájun-
kat, ami elől kecsesen tovalibbe-
nünk. Khm, valóban jól főz. „A se-
regben én is felszedtem vagy tizenöt
kilót. Folyton csak a kenyeret zabál-
tuk. Te voltál katona?” – kérdezi, bár
a válasz nem igazán érdekli. Piron-
kodva bökjük ki, hogy nem. „Pedig
arra, aki volt katona, máshogy néz-
nek a lányok.” Ó, persze: hülyének
nézik.

Nagy levegő.

Valóban nem voltunk katonák, és
a fentihez hasonló kapitális marha-
ságot meg mintha már mondta vol-
na valami politikus – nem is vettük
jó néven. A katonaság nemzedé-
künknek csupán elkerülendő nyű-
göt jelentett: évenkénti kuncsorgást
a halasztásért, az idősebbek rémme-
séit a kilenc darab ellövöldözött töl-
tényről, az intézményesített lógás-
ról és a simli-tanfolyamokról. Jelen-
tette még az egyébként nem ellen-
szenves mérnök-őrnagy (azért is-
merjük a rendfokozatokat, nem va-
gyunk mi bölcsészek!) szomorú te-
kintetét. Tulajdonosa (a tekinteté),
a Budaörsi úti laktanyában roppant
szomorúan nézett ránk, amikor ka-
zalnyi orvosi papírt tettünk le elé az
asztalra. „Most mit kezdjek magá-
val?” – kérdezte a Tulajdonos. Erre
mondjuk lett volna ötletünk, tekin-
tettel arra, hogy egy méretes tör-
lesztőrészlet, egy veszélyeztetett ter-
hesség és egy lakásfelújítás rótta kö-
rülöttünk egyre szűkülő köreit. Vé-
gül a papírhalomból ki lett emelve
az első meg az utolsó dokument, és
a jövő horizontjára máris felfeszült
szivárványként egy nyolcéves (már
iskolaérett) asztma kórisméje. ’E’-
kategória, mehettünk Isten hírével.
Aztán nemsokára megszűnt a sorkö-
telezettség.

Pedig voltak nekünk hadi vellei-
tásaink, nagyapánk katonasapkája
kint van ma is a szekrényben (még
egy másik hadseregből, amelyben
mindenki Horthy Miklós legszebb
katonája volt), megszállottan gyűj-
töttük a feketeborítós, partraszál-
lós-körbezárós-deszantozós könyve-
ket, egy időben a Top Gun lelkes ol-
vasói voltunk, és elérhető közelség-
ben minden hadtörténeti múzeu-
mot megnéztünk. Ilyesfajta proto-
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Oli bácsi megmongya a frankót

A SEREGRŐL
Hogyne hinnénk mi az Isten, haza, család hár-
masságában. Bár őszintén végigtekintve a dol-
gon, a selejtezőkben csak az első teljesített igazán
jól – ha gyermeknevelési elveink szilárdságára
gondolunk, van még hova fejlődnünk. A közbül-
sőt most hagyjuk.  
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Doromboló cicus-díj

A MINISZTER-
ELNÖK HÍVE
„Írók! Írjatok remekműveket!” – visszhangozta a rádió hat évtize-
de Zsdanov elvtárs öblös hangját, mire Doromboló Cicusunk őse
riadtan a zsámoly mögé bújt, mert már ő sem szerette a kiabálást,
inkább csendben olvasgatta a magyar írók akkori hűségnyilatko-
zatait a sarokban, egy kis tálka tej mellett. Azóta eltelt több mint
fél évszázad, és mostanság cicusunk – remekművek helyett – job-
bára ismét csak politikai kiáltványokat és mérges interjúkat talál
az írók és költők nevei alatt. Kedvencei „az én miniszterelnököm”-
jellegű plátói vallomások, akár balra tekint, akár jobbra. De azért
mindig a kormánypárti szerzőket szereti jobban, mert hatalom-
ban lévő kormányfőnek nyalintani nagyobb ívű tett, mint mond-
juk csak egy örökösnek, aki már nincs hivatalban évek óta. Cicu-
sunk választása januárban így esett arra az úgynevezett „egyté-
más” írófejedelemre, aki lapunk felmérése szerint Dobrev Klárá-
val és Bächer Ivánnal együtt a három magyar egyike, aki még hisz
a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. Kartal Zsuzsa író szá-
mos vidám percet szerzett már műértő olvasóinak, akik tőle min-
dig az „extrém börleszk” kategóriában várnak és kapnak is mester-
munkát. A „Hiszek benne” című, a Népszabadságban megjelent
legújabb opusza már címével is megragadta cicusunkat, aki arra
gyanakodott, hogy Kartal esetleg most esett át a szcientológusok
„clear” tanfolyamán, azaz első agymosó tréningjén, de aztán
eszébe jutott, hogy az írónő külső segítség nélkül is hozza a meg-
felelő számú és mélységű leütésszámot, ha Gyurcsány Ferencről
van szó. Ám négylábú kedvencünk egy pillanatra elbizonytalano-
dott, amikor azt olvasta, hogy „Gyurcsány egy feudális ország ura-
it és szolgáit próbálja megtanítani arra, hogy...”  –  itt furcsa érzé-
se támadt és a naptárra nézett, hogy ezt már valaha, úgy hatvan
éve mintha olvasta volna ebben a lapban, amit ugyanígy hívtak,
de aztán elhessegette a gondolatot, hiszen egy macska sem él hat-
van évig! Cicusunk elégedetten nyugtázta, hogy „Gyurcsány úgy
gondolja, a Szent Korona-tanból nem élünk meg. (...)  Sőt: még
azt is tudja, hogy nem kell megsértődni azért, mert országunk vi-
szonylag kicsi (...)”. Az írófejedelemnő tájékozottságát és terepis-
meretét dicséri, hogy észrevette: „Van itt a szomszédban egy há-
romszor ekkora ország, amely még dák ősökkel is dicsekedhet
(mint »igaz magyarok« a sumérokkal), mégse vitte sokra” – mind-
ezt Cicusunk már határozott dorombolással honorálta, meglátva a
szerzőben a kádári bendősovinizmus iránti szívós ragaszkodást.
Kartal Zsuzsa aztán végképp felszabadítja a benne szunnyadó böl-
csességeket: „Gyurcsány Ferenc rálépett a gazdagok tyúkszemére.
(...) Mióta a reform megszorításai elérték a középosztályt, fogy
Gyurcsány tábora vészesen”. – ad megfele-
lő csapásirányt az illetékes szerveknek. S
végül a drámai csúcspont: „Itt csak az or-
szág bukhat el. Gyurcsány száz év múlva
is benne lesz a magyar történelemköny-
vekben”. Cicusunk riadtan borzolja sző-
rét: megérdemeljük mi egyáltalán ezt a
nagyszerű embert? – N. G.
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A NATO so-
ron követke-
ző missziójá-
hoz két fecs-
kendővel, há-
rom BKV-el-
lenőrrel és
egy magas
frekvencián
üzemelő Hor-
váth Ágnes-
vetővel járu-
lunk hozzá

militaristaként leheljük a magyar
hon fülkagylójába, hogy „jól van-e
ez így?”. Hogy hadseregünket és an-
nak tagjait megvetjük, utóbbiakat
jó esetben sajnáljuk, hogy csendben
asszisztálunk a honvédség teljes le-
amortizálásához, létszámának név-
legessé válásához. Ahhoz, hogy az
aktuális honvédelmi miniszterek
mindig megtalálják az egyre poho-
sabb tábornokokat, akik ékes szóval
érvelnek a további reform (értsd: ro-
hasztás) mellett. Hogy jó néhány őr-
ző-védő cég ma már nagyobb tűzerő-
vel rendelkezik, mint a Magyar Köz-
társaság Honvédsége. Nem, nincs
jól.

A hadsereg nyilvánvalóan már
nem játssza azt a szerepet, amit a
modern kor hajnalán, mikor az egy-
séges nemzeti nyelvet, a szükség-
szerű állampolgári kötelmeket és a
cipőfűzés ördögi tudományát plán-
tálta a bakák fejébe – némi fegyver-
forgatási ismeret mellett. Lehet,
hogy jobb, ha a sereg nem népnevel
– bár néhány írásképet elnézve ta-
lán erre is volna igény. De hát még-
iscsak vannak himihumi katonai
hagyományaink, meg tagjai len-
nénk valamiféle katonai szövetség-
nek, a NATO nevűnek, ahol volná-
nak – egyebekben évek óta szabotált
– kötelmeink. A hagyományokat
persze el lehetne intézni azzal,
hogy hol vannak azok, meg az el-
múlt ötszáz évben mindig vesztet-
tünk. Ez utóbbi tényszerűen nem
igaz, ráadásul a vereség ténye ön-
magában sem lenne indok semmi-
re. Nem hinném, hogy egy Görgei
Artúr vagy akár egy Szurmai Sán-
dor, Szentgyörgyi Dezső teljesítmé-
nyét félre lehetne tolni azzal, hogy
ők vesztesek. Ráadásul a lengyel
vagy a francia hadseregnek sincs
sokkal több büszkülni valója (na, jó
az első világháborúban azért a kis
asterixek elég jól helytálltak), és ott
csaknem fétikus tisztelet övezi a
hadsereget. Nálunk miért nem? 

Mons-ban, kedélyes esti sörözé-
sek keretében  minden bizonnyal
magyarviccekkel szórakoztatják
egymást délceg szövetségeseink,
hogyaszonygya: „Azt ismered, hogy
mind a két magyar katona utazik a
vonaton?” Vagy elnéző mosollyal ve-
szik tudomásul ugyanott, hogy a
NATO soron következő missziójához
két fecskendővel, három BKV-ellen-
őrrel és egy magas frekvencián üze-
melő Horváth Ágnes-vetővel járu-
lunk hozzá. Legalább a blama fáj-
jon, ha már a pocsékba menés nem. 

Imrének persze megvan a tromf-
ja: „De hát nem is voltál katona! Ak-
kor meg mit szövegelsz? Neked már
könnyű. Pedig a lányok…”

De ezt már nem is halljuk. Befor-
dulunk a szobába, oszt’, irtjuk a fric-
cet a Kötelesség Hívásával.
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KÖZ 

V

SZOCIOHORROR

írta: NÉVAI GÁBOR

Bosszantó, amikor a magyar törté-
nelmet csak minden második lapjá-
ról ismerő, a „Szeretem a székelye-
ket, de ott szeretem őket, Székelyföl-
dön!”*-típusú, a francia autómárká-
kat Trianon miatt megvető jobbos
bunkók okoskodnak arról, hogy mi-
ért és hogyan kellene Erdélyben a
magyaroknak politizálniuk. A jobb-
oldal hivatalos Erdély-politikáját
sem tartjuk jónak.
iszont mindezt rögtön elfelejtjük, ha szembesülünk a
budapesti balliberális mainstream elméleteivel és gya-
korlati receptjeivel arról, hogy mi is a boldogság útja a
Csíki-medencében, vagy a Rogériusz lakótelepen. Eléggé
el nem ítélhető módon ilyenkor rögtön arra gondolunk
– magunkban röhögve (és persze csúnyán általánosítva)
– , hogy milyen lehetett a pesti elit első találkozása a ro-
mániai valósággal. Úgy képzeljük, hogy a szépen becso-
magolt bőrönd mellé hónuk alá kapták a Figyelőt, a Ma-
gyar Narancsot, az ÉS-t, továbbá a HVG-t, és felültek a
Pannónia expressz első osztályára. Mezőpeterdnél sű-
rűn kinéztek, hogy ez már a Királyhágó-e, de aztán visz-
szahanyatlottak, mert ott sokáig áll a vonat. A román
határőrtől megijedtek, holott jó évtizede már inkább a
magyar oldalon fordul elő light szemétkedés, a „Hol jár-
tunk, hol jártunk?”-jellegű, originál kádári böffentés
formájában. De ez nem volt benne a meghívóban, hon-
nan tudhatták volna? A zötyögés közben újra és újra elő-
vették papírjukat, amelyből előadást készültek felolvas-
ni az erdélyi magyar politikai érdekképviselet kívánatos
jövőjéről, majd bosszankodtak, hogy Bánffyhunyadnál
elment a világítás, és azon gondolkodtak, hogy ez mi-
lyen jó metafora lesz majd.

Nem tudjuk, hogy Tamás Pál így kezdte-e a maga Er-
dély-kalandját, de legutóbbi cikke (Erdélyi Riport, 2008.
január 17.) alapján nem kizárt. A „Kurucok és labancok
Erdélyben – 2007” című írás terjedelmét tekintve igen
komoly mű. Az MTA Szociológiai Intézetének elnöke a
modernizáció (és az RMDSZ érdekeinek) szemszögéből
vizsgálta meg az erdélyi magyar politika kilátásait, és
részben arra jutott, hogy az RMDSZ-nek az erdélyi ro-
mán nagytőkések érdekkijáró pártjává kell válnia. Az
erőltetett kuruc–labanc-párhuzam mentén felépített el-
mélet nem számol sem az erdélyi magyar hétköznapok
valóságával, sem a bukaresti politikai mező sajátossága-
ival. (Általában ez nem erőssége magyar, baloldali tár-
sadalmi mérnökeinknek.) A bukaresti politikát „poszt-
modern” színtérnek nevezi Tamás, ezzel is bizonyítva,
hogy valamilyen alternatív valóságban él, ahol lehet,
hogy létezik nemzeti kérdésekben szolidáris baloldal,
választást nyerő polgári oldal, aktív rétegeknek udvarló
párt, perpetuum mobile és kompetens BKV-vezérigaz-
gató. De Tamás és Erdély viszonyában mélyebbek a ba-
jok. Szerinte a „60-as években Bukarestbe települő ma-
gyar értelmiség rövid ideig hihette, hogy programja
hátszelét egy nyitottabb országos politika alkotja”.
Azokról az évekről beszél Tamás, amelyekben felszámol-
ták a Maros Magyar Autonóm Tartományt, a közigazga-
tás utolsó – legalább papíron magyar – egységeit, vala-
mint végképp szétverték a romániai magyar felsőokta-
tást. Érdekes múltismeret és szemlélet szükséges ahhoz
a finomkodó kijelentéshez is, hogy „a későbbi évtize-
dekben a román állam (...) rossz illatú emberevő sár-
kánynak tűnhetett”. Jó, hogy csak tűnhetett. Ha tet-
szett volna mínusz húsz fokban teljesen reménytelenül
húsra várni a bolt előtt, utána pedig megfázott vesével a
szekun üldögélni reggelig a magyar beszédért, akkor le-
het, hogy nem tetszene most ilyen viccesnek lenni.

A szerző kárhoztatja azt a szerinte általános mentali-
tást, hogy „a magyar politikus számára az etnikai prog-
ram mindent felülír”. Miközben „mindenki tudja” (!),
„hogy ott, ahol a modernizáció beindul, annak fontos-
sága relativizálódik vagy legalábbis beépül gazdasági,
nemzetközi kapcsolati és igazgatási választóvonalak és
hatások közé”. Ilyenkor tényleg felmerül az emberben a
kérdés, hogy a cikkíró, aki a Magyar Tudományos Aka-
démia intézetvezetője, tényleg nem járt soha mondjuk
Nyugat-Európában? A nem modernizált Flandriában?
Vagy a szintén nem modernizált katalánoknál? Esetleg
Dél-Tirolban? Nem is olvasott róluk soha? Csak van ott
valami sajtószemle, nem? Tamás Pál szerint a román
közvélemény az RMDSZ labancprogramját „valaho-
gyan” honorálja (?), és az erdélyi magyarság soha nem
volt olyan emancipált, mint mostanság. Tamás Pál az
önszegregáció veszélyeiről is ír (amely ismerős a román
nacionalista sajtóból), holott feltehetően nem tud ar-
ról, hogy a legelemibb kisebbségi jogok, például a  két-
nyelvűség terén (pontosabban annak hiánya miatt) még
mindig milyen harcokat kell folytatni, az olyannyira
emancipált erdélyi magyaroknak. Ráadásul hajmeresz-
tő dolog úgy írni a romániai magyarság elmúlt tizen-
nyolc évéről, hogy elhallgatjuk a 2004-es népszavazás
eredményét, melynek kezdeményezőiről bármit is gon-
dolunk (rosszat egyébként), nem lehet, és nem is szabad
úgy tenni, mint ha nem történt volna meg. Ezek után
már nem meglepő, hogy Tamás Pál idézőjelbe teszi az
„anyaország” kifejezést és folytatja az árnyékbokszot:
„Mi van akkor, ha a többségi megkülönböztetés eltű-
nik(...)?” Akkor jön a marxizmus, tanár úr, kérem,
amelynek még mindig a foglya tetszik lenni. 

* Szathmáry kolléga gyűjtése

KURUCOK,
MARXISTÁK,
LABANCOK
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HITELVAN?

RENYHESÉG ÉS BALÍTÉLET
írta: AMBRUS BALÁZS

E z mindjárt két csapásirányt jelöl. Az
egyik meglehetősen földhözragadt
összefüggésben bukkan elő. A bank
pénze, amit te költesz el. Nem na-
gyon mennénk el ebbe az irányba,
annyi azonban idekívánkozik, hogy a
hitel felvétele és az ész nem feltétle-
nül jár kéz a kézben. A kockázat egy
bizonyos összeghatár felett (úgy 2
milla) nem növekszik, azaz ha eltak-
tikáztad magad, mindent visznek.
Ezt nyugodtan nevezhetjük full koc-
kázatnak. A mellékhatások egyértel-
mű jele a piacon megjelenő hitelkivál-
tó hitel és egyéb borzalmas konstruk-
ciók. És most emeljük négyzetre a
problémát. A háziasszony sem porolja
le a szemmagasság felett lévő polcot,
hiszen ugye senki sem lát rá egy bizo-
nyos magasság felett a trutyira. Ebből
az úgysem látunk rá logikából 
táplálkozhat az, hogy sokan csak le-
gyintenek a mások pénzéből épülő
megaberuházások körül toporgó
bennfentesek láttán. Ami speciel igaz
is (nem látunk rá), de hát a táskás em-
bereknek nem azért van vízibivalybőr-
ből még a sebváltó gomb is a kocsijuk-
ban, hogy mi csak úgy belelássunk a
kártyáikba. De nem ám. A leeső milli-
ókból mi azt kapjuk, hogy elmagya-
rázzák, miért lesz majd jó nekünk.
Nem most, majd! A leginkább elgon-
dolkodtató éppen az, hogy nem is na-
gyon érdekel minket, hogy ki, mit,
hogyan, és kinek a pénzéből épít,
szervez, tanácsol. És itt fordulunk rá
egy óvatos kormánymozdulattal a hi-
tel, mint hitelesség témakörére. 

Minden egyes kátyúban, kiásott
metrógödörben ott nyerít a főváros

állatorvosi lova, Gábor. Pedig neki
aztán még a szivarzsebe is tele volt
hitelességgel; és még most is ott ül
azon a nagyon magas polcon, a porci-
cák között, lóbálja a lábát, s négy-
évente lenyújtja nekünk, hogy meg-
csókoljuk. A kilógó lólábat. Az ellen-
tétből, amely elképesztő karrierje és
produktivitása között feszül, kényte-
lenek vagyunk azt a következtetést
levonni, hogy a magyar arcberende-
zés alapján osztogatja a kegyét. A
TNS Hungary mérése alapján ugyan
a főpolgármesternek mára inába
szállt a bizalmi indexe, ám ez elmé-
letünket nem cáfolja. Abban az or-
szágban, ahol Sebestyén Balázs (tele-
víziójukat régen elhajító olvasóink
számára: a TV2 „sztárja”) sokkal hi-
telesebb, mint Cseh Tamás vagy Baló
György, ott szinte okszerűen sikeres a
„Nagy Ő Anikó mellplasztikája” cí-
mű oknyomozó újságcikk, a Dakar-
rali és Frei Tamás. 

A szellemi renyheség oldalfüg-
getlenül termeli ki a maga ízfokozóit,
állományjavítóit – Bajor Imrétől Pata-
ky Atusig széles a spektrum. Inverz
országimázsként ők pompáznak a ki-
rakatban, ha a köz ügyeiről gondolko-
dunk, ha szórakozni vágyunk.

Van ebben a mindenevő attitűd-
ben valami végtelenül szadomazo.
Igen, akarom: alázz meg! Két éve tar-
tó, neonsárgába csomagolt „végki-
árusítással”, Boros Lajos humorával,
Provident hitellel. Tényleg ők lenné-
nek a társadalom igazodási pontjai,
vagy ez valami fatális félreértés?

Nincsenek igazi héroszaink, mert
a rossz – mint legyőzendő ellen – rela-

tív fogalommá vált, így nehéz küzde-
ni ellene, nincs rajta fogás. Véle-
ményvezérek vannak és követők. Ami
akár biblikus alapállás is lehetne, ha
a vezetők a hitelességnek bár a nyo-
mait hordoznák. Csakhogy a jobbító
szándék mögött többnyire egyetlen
sanda cél húzódik meg: szavazz rá,
vásárold meg, jobb esetben adakozz. 

Nem kis erőfeszítésbe telt, míg si-
került az emlékezet susnyásából elő-
húzni Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes nevét. A gyermekmentő
embert, akire érdemes figyelni. Nem
a veretes, szellemes, bölcs mondatai-
ra, hanem arra, amit tesz. Nem csak
beszél, cselekszik is.  

Jóska, a Balaton-felvidéki iparos
kedves, pirospozsgás szaki. Beválla-
lós vállalkozó. Persze, srácok, szep-
temberre kész lesz, felszerelve, le-
mosva, tényleg nem gond (füstöt ki-
fúj). Most február van, de sehol sem-
mi. Októberben állítólag egy fafor-
gács ment a szemébe, ami aztán be-
gyulladt, novemberben megemelte
magát, ezért Zalakarosra kellett jár-
nia. Decemberben nagyon hideg
volt, a könyöke pedig alig hajlott. Így
élünk, hiteltelenül. 

Kire figyeljünk, kinek hihetünk,
minek van még hitele? A megfelelő fi-
gurák, helyek, újságok, dallamok,
ízek előtalálása bizony némi szöszmö-
tölést igényel. De megéri. Hogy a bar-
na köpenyes, általános iskolai techni-
katanárunk 1978-as szófordulatával
érzékeltessük az egy helyben toporgó
idő mába nyúló valóságát: „Nekem itt
ne igényeskedjél, hallod?!” 

Hát nem is neked, szakikám.

”

A szellemi
renyheség
oldalfüggetle-
nül termeli
ki a maga
ízfokozóit,
állomány-
javítóit 

A világra nyitott újdondászként, életünk jelen stádiumában leggyakrabban
a hitel kérdése foglalkoztat.
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ecsési vagyok. – Juj, mint a káposz-
ta?? – Ööö… igen. Őszintén szólva
egy ideig frusztrált az a helyzet,
hogy személyemet rövid úton egy
zacskó káposztához, sós uborká-
hoz, vegyes csalamádéhoz kötik.
Szerencsére eljött a merész felisme-
rés pillanata is. De hiszen az embe-
rek imádják a savanyúságot! Azóta
nem kevésszer vittem a bulik házi-
gazdájának „jóvecsésisavanyút”.
Sőt, őszintén bevallom, gyakorlati-
lag csak azt vittem az elmúlt öt év-
ben. 

Háziasszonyoknak, anyósjelöltek-
nek általában vegyesen mindegyik
népszerű fajtából. Haversrácoknak
ugyanígy, csak jó sok csípőssel. Spe-
cialitásom a „Big Color Dunszt”. Ez
egy ötliteres dunsztos üvegnyi sava-
nyú, amelyben a leginkább dekora-
tív és színes savanyított zöldségek
úszkálnak a lében: a fraktálra emlé-
keztető hófehér karfiolok között a
medúza formájú sárga almapapri-
kák, mellettük hegyes formájú

nagytestvérük, az öntelt, lila ká-
posztával töltött paprika lebeg tekin-
télyt parancsolóan, mint egy Zeppe-
lin az égen. Őt kisbolygóként lengi
körül a zöldparadicsom, a csíkos
zölddinnye és a gyöngyhagyma. Eb-
ből is látszik: mennyivel több is való-
jában a savanyúság, mint sós lében
úszó zöldségek halmaza. Minimum
egy metafora, de lehet akár egy sze-
relmi vallomás is. 

ÍGY KEZDŐDÖTT
Ezerhétszáznyolcvanhat, tűző nap,
v é g e l át h at at l a n s í k s á g . G r ó f
Grassalkovich Antal szekere port ka-
varva távolodik. Ötven család néz a
szekér és a gróf után. „Állítólag itt is
lehet káposztát termelni, mint oda-
haza!” – hangzik el egy biztató mon-
dat, de többen Habsburg-propagan-
distának nevezik az illetőt. Végül
nem lett igazuk. A nagy magyar
pusztán is lehet káposztát termelni,
jobbat, mint odahaza! Vecsés adott-
ságai kiválóak. A levegős homoktalaj

V

ÉDES-SAVANYÚ
írta: C. A.

A Vecsés szó hallatán mindenkinek a savanyú káposztát dobja
ki a vincseszter. Talán még a Google is. De vajon honnan a ma-
gyarok lelkesedése a jó vecsési savanyúság iránt? És kik azok a
vecsési svábok? Hogy élnek most és hogy éltek korábban? Miért
szeretik annyira a BMW-t? A káposzta, és ami mögötte van. 

könnyen felmelegszik, tápanyagok-
ban ugyanakkor igen gazdag. A ter-
mőréteg alatt vízzáró agyagréteg
húzódik, amely nagymértékben nö-
veli a talaj vízmegtartó képességét.
A napsütéses órák száma magasabb,
mint az anyaországban volt, ezt az
itt termesztett zöldségek különleges
ízanyagokkal és magas vitamintar-
talommal hálálják meg. A község
két évvel később készült pecsétje
már ábrázolja a káposztavágó kést
is. A termelők a savanyú káposztát a
budapesti piacokon adják el. Boldo-
gan élnek, polkáznak, sramlit hall-
gatnak, és persze szorgalmasan dol-
goznak. Termelnek, feldolgoznak és
értékesítenek egyszerre.

Meglepően keveset változtak a
savanyítás körülményei, technoló-
giai feltételei az elmúlt évszáza-
dokban. A kevés közül a legfonto-
sabb a második világháború után a
Thretán Károly által feltalált ká-
posztavágó gép, amely gyorsította
az alapanyagok feldolgozását. Ad-
dig a zöldségeket kézzel darabolták
fel. Ez a körülmény korlátozta a
vecsési káposzta piaci jelenlétét,
mivel a termelők csak a fővárosi pi-
acot tudták ellátni. A Tölgyesire
magyarosító derék Karcsi bácsi öt-
leteinek köszönhetően megszüle-
tett a káposztavágó, az uborkaszur-
káló, a paprikacsumázó, a lékev-
erő, a torzsakivető, a céklaszeletelő
és gépi tökgyalu is. A savanyítás
alatt álló árut ekkor még fahordók-
ban tárolják, ezek azóta műanyag-
ra cserélődtek. Gondoljunk csak be-
le, milyen munka lehetett a vizes

MÓD

ÉLET KÁPOSZTAFEJ
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savanyúsággal teli tölgyfa hordók
cipelése! Ennek jellemző techniká-
ja egyébként az volt, hogy a térdük-
re vették a teli hordót, ezzel próbál-
ták könnyíteni a felsőtestük mun-
káját. Ötvenéves korukra emiatt
tönkrement a vecsésiek térde, so-
kukat ezért kellett leszázalékolni.
Talán mondanom sem kell, hogy
ettől még ugyanúgy dolgoznak reg-
geltől estig. 

A TÖRTÉNELEM 
HIDEGZUHANYA
Az ezredforduló hozta a HACCP-t, a
termelőknek minden régi fa asztal-
lapot és vágódeszkát, raktárpolcot
rozsdamentesre kellett cserélniük.
Ha jót akarunk, ne nagyon ejtsük ki
a zöldségpiacon vecsési savanyút
áruló néninek, hogy HACCP vagy
Európai Unió, mert könnyen a fe-

jünkön találjuk a tizenöt literes sós
uborkás vödröt.

A gépesített alapanyag-feldolgo-
zás miatt a népszerű vecsési sava-
nyúságra biztos siker várt, ám a tör-
ténelem nagyon csúnyán felborítot-
ta a szorgos svábok tölgyfa hordóit.
Kitelepítés, Gulág, téeszesítés sors-
csapásai sújtottak le néhány év alatt
az itt élőkre. A még élő idősek közül
talán senki nem tud könnyek nélkül
beszélni a kitelepítésről. A lakosság
tíz százalékát űzték el Vecsésről, jel-
lemzően a Volksbundhoz köthető te-
vékenység vádja miatt. Megesett az,
hogy a Gulágról hazamenekülő fiút
senki és semmi sem várta otthon,
mert családját már elűzték, vagyo-
nukat széthordták. 

Az itt maradtak sorsát a kom-
munizmus keserítette meg. A tu-
dományosnak kevéssé mondható
benyomásaim szerint az ötvenes
éveket, vagy a szocializmust a kite-
lepítés után kisebb tragédiaként
élték meg. Egyrészt a politikát in-
kább mellőzték az életükből, fi-
gyelmüket a munkára fordították.
A mezőgazdaságból vagy akár sava-
nyításból élő családok anyagi hely-
zetét a második világháború előtt
is inkább a szerénység jellemezte;
reggeltől estig dolgoznak, általá-
ban három generáció együtt, egy-
mást segítve. Ez a munka csak kis-
polgári életre adott lehetőséget, a
gyerekek inkább csak az elemi is-
kolát járták ki, utána munkába áll-
tak. Az ötvenes években a vecsésiek
a téeszesítés során elveszítették a
családi vagyon nagy részét, de éle-
tük nagyot mégsem fordult.
Ugyanúgy dolgoztak reggeltől es-
tig. A magántulajdont helyettesítő
„háztáji” termeléssel a családi ke-
retek között végzett savanyítás újra
erőre kapott, hogy aztán a nyolcva-
nas évekre újra a kispolgári vagyon
háttere legyen. Az ekkoriban
Vecsésre látogató polgár takaros
családi házakat és portájuk előtt új
német autókat láthatott.

SZABAD KÁPOSZTÁK
A szabad piacgazdaság beköszöntése
szinte minden savanyítással foglal-
kozó család számára segített leg-
alább anyagilag kárpótolni a múl-
tat. Több száz család él ma savanyí-
tásból, szinte kivétel nélkül a régi
dinasztiák leszármazottai. Legin-
kább a falunak nevezett régi város-
rész utcáin csapja meg az ember or-
rát a jellegzetes illat. Ezekre a por-
tákra betekintve a régi, fényesre ko-
pott, sárga kővel kirakott udvar ké-
pe fogad, az impozáns családi ház
mögött gazdasági épületekkel, lovas
kocsi helyett már dobozos furgonok-
kal, de traktort is jó néhány helyen
láthatunk még. A Vecsés körüli föl-
dek egy részét még mindig megmű-

velik, de a gépesítés miatt meg-
növekedett feldolgozókapacitás szá-
mára ez a mennyiség már nem ele-
gendő. A savanyítók ezért ma már
kiengedték a kezükből az alapanyag
saját megtermelését, azt beszállí-
tóktól veszik, főleg Békés megyéből.
Arra azért ügyeltek, hogy az új ter-
melők kezébe a „vecsési laposnak”
nevezett jellegzetes sárga káposzta
palántáját nyomják.

HAPPY END
Aki ma Magyarországon a piacról él
és nem csak beszél róla, tudja jól:
mekkora kincs egy olyan termelő te-
vékenység, amely a hagyományokat
őrző szorgalmas munkával a család
minden tagjának megélhetést biz-
tosít. A savanyítás piacán ez a hely-
zet. A családi cégek általában kicsik
maradtak, kevés adta a fejét arra,
hogy túlnőjön a régi keretein. Évti-
zedes múltra visszatekintő piaci
kapcsolataik vannak, hentesek,
vendéglősök, iskolák, vagy a Nagy-
bani. Árbevételük ötven- és százmil-
lió forint között alakul, ami annyira
azért nem sok, de mivel ez főleg
készpénz, ezért jól elvannak belőle,
bőven futja az unoka kétszáz fős
sváb lagzijára. Mindenki dolgozik a
térdfájós, reumás nagyi és a pelyhes
bajszú unokája is. Mindenkinek jut
hely a Nap alatt, mert minden csa-
lád számára jut a piacból éppen
elég. Nagy összeborulásra azért sen-
ki ne gondoljon, sőt. Az egymás
mellett dolgozó kis családi cégek fél-
tékenyen óvják egymástól a több
száz éves recepteket. Legfeljebb ak-
kor állnak össze, ha közös erővel
akarnak kedvezményt kipréselni a
Mercedes márkakereskedőtől. 

A tradicionalitást egyre jobban
értékelő korszellem miatt biztos a
jövője a savanyítással foglalkozó
családi vállalkozásoknak. A helyi
politika is fokozottan figyel rájuk. A
csendes és szorgalmas munka végre
meghozta a gyümölcsét.
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A KÁPOSZTA
MAGA 
AZ ÉLET
A káposztafélék a keresztes vi-
rágúak családjába tartozó többi
zöldséggel együtt (kelkáposzta,
kelbimbó, karfiol, brokkoli, ka-
ralábé, retek, torma) vitami-
nokban igen gazdagok. Sok 
C-vitamint, K-vitamint, béta-
karotint, B1-vitamint, folsavat
és E-vitamint tartalmaznak, s a
bennük lévő kalciummennyi-
ség is jelentős. A káposztában
sok élelmi rost van, s a magas
rosttartalom csökkenti a szív-
és érrendszeri megbetegedé-
sek, a rosszindulatú dagana-
tok, a felnőttkori cukorbeteg-
ség, a vastagbél-divertikulózis
(kiöblösödés) és a székrekedés
kialakulásának a kockázatát.
Az viszont hátrányos lehet,
hogy fokozott bélgázképződést
(azaz: fingást – a szerk.) okoz-
hat, s az erre érzékeny egyének-
ben felfúvódást idézhet elő.
Mértékletes fogyasztása inten-
zíven segít megelőzni a daga-
natos betegségeket. Elsősorban
a gyomor, a bélrendszer, a tü-
dő, az emlő és a petefészek
rosszindulatú daganatos meg-
betegedéseinek megelőzésében
hatékony. 

A káposztavágó bevetés előtt

”

Mindenki
dolgozik: 
a térdfájós,
reumás 
nagyi, és 
a pelyhes
bajszú uno-
kája is. Min-
denkinek jut
hely a Nap
alatt
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› Hét éve annak, hogy itt hagytad a bűnös várost. Eleged lett Buda-
pestből?
– Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor
kertre vágyik, egy másmilyen tempójú életre. Amúgy
imádom Pestet. Negyvenöt évet töltöttem a VIII. és a IX.
kerületben. Aztán elmentünk Visegrádra. Akkor még
tételesen fel tudtam sorolni, hogy mit nem szerettem
Budapestben, de ez azóta elhalványult. Persze lehet,
hogy eljön az az idő is, amikor nehéz lesz a hólapát – ak-
kor majd visszajövünk.

› Inspirál a környezet?
– Nem közvetlenül hat rám. A Balatoni nyár című dal el-
ső változata egy kazetta tanúsága szerint úgy született,
hogy közben két unokahúgom ugrál a hátamon, aztán
mellettem megcsördül a telefon, az anyukám felveszi, és
a telefonálótól visszahívást kér, mert nem tud engem
adni. Ilyen olaszos körülmények között is lehet alkotni.
Az első saját lakásom csendjétől az elején kifejezetten
féltem. Aztán kiderült, hogy ott is lehet dolgozni.

› Meg tájékozódni a világ dolgairól. Olvasom, hogy tavaly fegyvere-
sek szövetkezésének nyomaira bukkantál.
– Nem kellett különösebben bukkanni, tele volt a sajtó
azzal, hogy megalakult egy paramilitáris szervezet,
amelyik a magyaroknak meg akarja szabni, hogy ho-
gyan kell magyarnak lenni. Erre pedig én egy kicsit ér-
zékeny vagyok, mert az életem felét diktatúrában éltem
le. Sokaknak elég kemény volt, másoknak puha, a lojá-
lisaknak pedig fel sem tűnt, hogy az.

› A Magyar Gárdának nincs fegyvere.
– Jogi értelemben. De aki már látta őket, tudja, hogy
egy pillantással is lehet ölni. 

› Hallhatnánk valamit a te Magyarország-víziódról?
– Nagyon szép társadalmi rendet találtam ki, remek öt-
let, de teljesen megvalósíthatatlan. A lényege: minden
ember hagyná a másikat, hogy olyan társadalomban él-
jen, amilyenben szeretne. Azt tapasztaltam, hogy van,
aki diktatúrában szeretne élni. Egy részük szívesen len-
ne diktátor, de – döbbenj meg! – nagyon sokan azt sze-
retnék, hogy diktáljanak nekik. Mert az ad nekik biz-
tonságot. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Mások
királyságban élnének, vannak, akik liberális elvek men-
tén. Arra gondoltam, hogy akik diktatúrapártiak, azo-
kat kétnaponta vegzálja a rendőr, vigye be a kapitány-
ságra – de csak azokat. Ehhez persze nagyon intelligens
és finom adminisztrációra lenne szükség. 

› A Kádár-korban a tiltott vagy tűrt kategóriába szorított zenészektől
szinte már természetes, hogy demonstratív módon állnak egyik vagy
másik oldal mellé. Rád is hatott a „tömegvonzás”?
– Színpadon álló emberek közül sokan csatlakoztak eh-
hez vagy ahhoz a vonalhoz. Ezt tragikus hibának látom,
ugyanis ők már soha többé nem tudhatják meg, hogy
amikor tapsol nekik a közönség, akkor ezt azért teszi,
mert aznap ők jók voltak, vagy csak a pártszimpátia mi-
att. Tekinthetjük ezt az eredeti foglalkozásuk elveszté-
sének is. A színpadi embernek nagyon nagy a felelőssé-
ge, mert a szája előtt mikrofon van, és – képletesen is –
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”
Szoktam ma-
gamat azzal
ijesztgetni,
hogy Fekete
Pákó az én
kollégám

ÉLETMÓD

Bornai Tiborral, a KFT zenekar szövegíró, zeneszerző muzsikusával beszél-
gettünk a szocializmus „jómunkásember” típusáról, cenzúráról, a te-is-
lehetsz-sztár–kultuszról, meg arról, hogy hol és hogyan jó élni. 

NEM ILLETT
BUNKÓNAK LENNI
írta: AMBRUS BALÁZS
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erősebb a hangja. A felelőssége ab-
ban áll, hogy nem megy bele a napi
események kommentálásába. Egyet-
len kivétel van ez alól, amikor már
emberéletek forognak veszélyben.
Akkor használni kell a mikrofont.
Szerencsére ez a pillanat nem jött el.
Ne is jöjjön. Most a feladatunk az,
hogy az élet sokkal fontosabb és ked-
vesebb dolgaival törődjünk. 

› Kényszerek azért mégiscsak vannak. Szinte
a szakmai létezés áll vagy bukik a média ke-
gyén. Zenészként ugyanazon a pályán mo-
zogsz, mint a tehetségkutató show-műsorok
sztárjai?
– Szoktam magamat azzal ijesztget-
ni, hogy Fekete Pákó az én kollé-
gám. Persze nincs így, az egy másik
foglalkozási ág. De az biztos, hogy a
világ teremtésének alapkoncepció-
jában benne rezgett, hogy legyen
minden. Ő is. Meg a gyomorfekély
és a politikai zűrzavar is. Ha valaki a
médiában megjelenik, súlyos kérdé-
seket kell feltennie magának: meg-
éri ez az egészségem szempontjából,
összhangban van az önbecsülésem-
mel? Mi inkább nézői vagyunk en-
nek. Látjuk a képernyős arcokon a
kényszeredett mosolyt, és már nem
az érdekel bennünket, hogy mit
mond szegény, hanem az, vajon
meddig bírja még anélkül, hogy le-
hányná magát. 

› Kockafejű cenzorok nyomása alatt vagy a
piaci gagyi sodrásával szemben nehezebb a
művész élete?
– Először is nagyon örülök annak,
hogy mindkét rendszerben élhet-
tem. A bál az Operában című dal –
hogy magamat idézzem – arról
szólt, hogy mennyiben azonosak az
emberek a jelmezeikkel. Aztán jött
ez a korszak, egy csomóan levetették
a jelmezt, én meg azt éreztem, amit
az ornitológus, mikor végigköveti a
tojáshéj elhagyásának folyamatát.
Rendkívül szórakoztató és tanulsá-
gos. A szocializmus egy-agyúsága
mellett is volt jó pár fontos és jó do-
log, ami már nincs meg.

› Mire gondolsz?
– Abban az időben nem illett bunkó-
nak lenni. Még a szocialista brigá-
dok is elmentek színházba, igaz, a
csapat fele a szünetben hazament,
de másnap azért méltatták az elő-
adást a brigádnaplóban. Mert a köz-
megegyezés azt sugallta, hogy szín-

házba menni jó, könyvet olvasni jó,
aki két összefüggő mondatot el tu-
dott mondani, az már tekintélyt
szerezhetett. 

Ezzel szemben most, a te-is-
lehetsz-sztár és a vállald-önmagad
jelszó lovat adott az összes lusta gaz-
fickó alá. Ők már lusták jobbá, érté-
kesebbé művelni magukat. Egysze-
rűen rátámaszkodnak a jelszavakra,
és azt mondják: bunkó vagyok, de
vállalom, sőt, vidáman ki is mon-
dom, ezért már nincs velem semmi
baj. Az én esetemben más a helyzet.
Van bennem egy kis motor, ami ter-
meli a restség elleni hormont, és
nagyon szeretem ennek a kis motor-

nak a zümmögését. Mindegy, hogy
hányan vagyunk így ezzel, ez nem
mennyiségi kérdés: saját önbecsülé-
sünk szempontjából fontos. Mon-
dok egy példát: én pontos ember va-
gyok, de a zenekarom többi tagja
nem. Mivel utálok várni a másikra,
elhatároztam, hogy megpróbálok
megváltozni, és én is elkések. Ott-
hon tötyögtem, mentem még egy
kört a szobában, holott már régen
elindulhattam volna. Minden erő-
met összeszedve sikerült tíz percet
késnem, amivel még mindig én ér-
keztem meg először, viszont ször-

nyen éreztem magam. Rájöttem,
hogy én nem is a másik ember miatt
vagyok pontos, hanem magam mi-
att. 

› Nem érzed úgy, hogy a tévé- és rádiómű-
sorok színvonalával alábecsülik az elvárása-
idat, ízlésedet? 
– Televízióügyben nem vagyok kom-
petens. A hegy lábánál, ahol lakom,
nem lehet műholdas csatornákat
fogni, morfológiai okokból. Az
egyik szolgáltató úgy hirdette ma-
gát, hogy lakjon bárhol, satöbbi.
Ennek az lett az eredménye, hogy
hosszas vitába bonyolódtam telefo-
non egy munkatársukkal a bárhol
szó jelentéséről. TV2, M1, ez jön
csak. A Bartók rádiót gyakran hall-
gatom, csak az a bajom, hogy túl so-
kat beszélnek rajta. 

› Nesze neked ORTT…
– Szóval a beszélgetés jó is lehet, de
engem elsősorban a zene érdekel. A
Petőfin is. Nagyon szimpatikus,
hogy a fiatal zenészeknek is teret
ad, meg az alternatívokat is játssza.
Ilyen tényleg nem volt eddig. Jó szív-
vel mégsem tudok mellé állni, mert
a KFT zenekart onnan kitiltották. 

› Most viccelsz? 
– Levélben deklarálták nekünk,
hogy mi testidegenek vagyunk a Pe-
tőfi műsorszerkezetében. Ennyire
betiltva még a szocializmusban sem
voltunk. Ha egy rádió magánkézben
van, azt csinálhat, amit akar. De
egy közszolgálati adónak vigyáznia
kellene, hogy ilyen hibát ne köves-
sen el.

› Ennek majd utánajárunk. Egyébként a szí-
vedben, lábadban benne van még a rock and
roll érzés? 
– Soha sem voltam a sztereotípiák-
nak megfelelő rock and roll hős. És
ez a KFT zenekar többi tagjára is
igaz. Ez azt eredményezte, hogy a
pályánk elején sokan azt hitték,
hogy beképzeltek vagyunk. Nem le-
hetett velünk azon a nyelven beszél-
ni, ahogy a zenészek beszélnek egy-
más között. Egyik rendezvényen
odajött Frenreisz, hátba vágott, hogy
„Szevasz, haver, mi a pálya?”, mire
én: „Szervusz, Károly, hogy vagy?”.
Szóval mi mindig kilógtunk egy ki-
csit. Nem is lettünk mocskos nagy
sztárok, de otthagytuk a jellegzetes,
színes kis pöttyünket a palettán. 

”

Levélben
deklarálták
nekünk, hogy
mi testide-
genek va-
gyunk a Pe-
tőfi műsor-
szerkezeté-
ben

KOTTAGRAFIKÁTÓL A KFT-IG
Bornai Tibor 1955-ben született, már a felső tagozatos elemiben zenekart alapított. Érettségi után kottagrafikusként dolgozott, és
minden szabadidejét a zenének és a zenekarnak szentelte. 1981-ben vált országosan ismertté a KFT együttesben, amelynek szövegíró-
ja, zeneszerzője és billentyűse-énekese a mai napig. 2002-ben az Év Szövegírója díjjal tüntette ki az Artisjus. 2006-ban megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Három gyermeke és egy unokája van.
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ivel szellemi horizontunk akkoriban
nem a brit konzervatívokig, hanem
a Zéplusz tévé délutáni matinéjáig
terjedt (na jó, cserkészkedtem is),
sokunk kiforróban lévő önazonossá-
gára hatott az Animal Cannibals
Yozsefváros című lokálpatrióta him-
nusza (anélkül, hogy tudtuk volna,
mi az  a „lokálpatrióta”). A srácok
tehát, szerte e hazában tiszteletbeli
józsefvárosinak érezhették magu-
kat. A sors fintora, hogy végül én is
itt kötöttem ki, és bár nem ebben a
kerületben lakom, reggeltől estig
részt veszek a Józsefváros közepén
meghúzódó reakciós fészek építésé-
ben. Ugyanis az UFi, majd a Reakció
főhadiszállása is itt került kiépítés-

re. Biztos van valami a levegőben, a
kutyagumiszagon és a szmogon is
túl.

Talán az egykor volt szebb napok
miliője kering itt az ájerben: arisz-
tokrata szalonok, kispolgári étkez-
dék, sváb, magyar és tót mesterem-
berek műhelyeinek hangulata; affé-
le századelős palackposták az új év-
ezred reklám- és autótengerében. A
bel-pesti városnegyedet akkor is,
most is belengi egyfajta romanti-
kus, vadkeleti mítosz. Sokan törvé-
nyen kívül álló, életveszélyes terü-
letnek tartják Józsefvárost, ami
azért túlzás, de a legendakeltésben
élen jártak a kerületből elinduló
gengszter rapperek is. És persze a

bűnügyi hírek is, mert ami igaz, az
igaz, nem épp Morus Tamás megva-
lósult Utópiájában járunk. Józsefvá-
ros ma Budapest legszegényebb ke-
rülete, de bűnözés szempontjából a
VI. kerület (Terézváros) megelőzi.

A kerületen belül azonban rend-
kívül eltérő jellegű negyedeket talá-
lunk. A Reakció szűkebb pátriája, a
Kis- és a Nagykörút közötti Palota-
negyed élesen elkülönül a József
körúton túli misztikus gettóvilág-
tól. Az egykor arisztokraták és nagy-
polgárok lakta Palotanegyed Buda-
pest egyik rejtett kincse, tele érté-
kes, de mára elfeledett hagyomá-
nyokkal, kiaknázatlan lehetőségek-
kel. Bár napról napra járjuk a ne-
gyed utcáit, úgy gondoltuk, érde-
mes egy értő és érző lokálpatriótára
bízni magunkat. Csatlakoztunk egy
szervezett városnéző sétához, min-
dentudó gurunk, Baglyas Gyuri ve-
zetésével. Baglyas Gyuri szociálpoli-
tikai tanulmányai mellett Beyond
Budapest Sightseeing néven visz
külföldi és hazai érdeklődőket a jel-
lemző turistaútvonalaktól eltérő, a

Nos hát, a kilencvenes évek közepén, a rettentő si-
keres rapcsapat hatására rengeteg kiskölök kezdte
el fordítva feltenni a baseballsapkát a feje búbjá-
ra. Mi afféle vidéki, kisvárosi hülyegyerekek vol-
tunk, hozzánk több áttéttel – és némi spéttel – ér-
kezett meg az amerikai gettókból indult kór.

Csillogó múlt, piszkos jelen

A PALOTANEGYED
TITKAI 
írta: RAJCSÁNYI GELLÉRT

„Mert itt soha meg nem unom az életem,
Az, hogy szeretem a környéket, nem véletlen”

Animal Cannibals – Yozsefváros

M

YOZSEFVÁROSÉLETMÓD
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császárnő jóváhagyta az új városne-
gyed megalapítását: fenséges fia
után Józsefvárosnak nevezte el a te-
rületet.

A negyed gyorsan fejlődött, de a
belső Józsefváros későbbi sorsát
meghatározó döntés 1837-ben szü-
letett meg. Ekkor indult meg a Szé-
chényi Ferenc gróf által 1802-ben
létrehozott gyűjtemény végső ottho-
nának, a Nemzeti Múzeumnak az
építése. A ma is tekintélyes, de ak-
koriban lenyűgöző méretű múze-
umpalota és a körülötte kialakuló
elegáns park a reformkor elitjének
egyik találkozópontjává vált. Min-
denki ismeri a március 15-ei esemé-
nyeket: a hagyomány szerint a mú-
zeum lépcsőin szavalta el Petőfi Sán-
dor a Nemzeti dalt. Ennél kevésbé
ismert tény, hogy a múzeum dísz-
termében ülésezett a forradalmi
Magyarország országgyűlésének fel-
sőháza – sőt, a mai Parlament meg-
építéséig itt is maradt. A Múzeum-
kertet tudatosan szépítették eleink:
ma is több szobor és dombormű so-
rakozik a kis parkban – ami mára le-
murvázott autóparkolóvá vált. A
kert felújítása rendkívül fontos len-
ne, mert a Belső-Józsefvárosban ez
az egyetlen nagyobb zöldfelület, és a
legközelebbi józsefvárosi park, az
Orczy-kert kilométerekre fekszik in-
nen. Utoljára 1972-ben renoválták a
kertet. Itt áll Széchényi Ferenc szob-
ra is. Halála előtt leszögezte: neki
aztán ne állítsanak emlékművet.
Aztán mégis állítottak.

A Nemzeti Múzeum mögötti
Pollack Mihály tér a palotanegyed

város rejtett zugait feltáró sétákra. A
Józsefvárosért rajongó fiatalember a
Nemzeti Múzeum lépcsőinél várt
minket és a palotanegyed.hu lelkes
csapatát.

MÁGNÁSVONZÁS
A Múzeumkert elhagyatott hátsó fer-
tályában Józsefváros történetéről
hallgatunk meg egy gyorstalpalót:
az egykori pesti várfalaktól keletre
eső területen a 18. században jelen-
nek meg falusias, mezőgazdasági
jellegű lakónegyedek. A környéket
sokáig Pacsirtamezőnek hívják. Az
egyre gyorsuló fejlődés hatására nö-
vekedésnek indul a népesség. A vá-
rosfalakon belül helyet nem találó
német, magyar és szlovák iparosok a
Pacsirtamezőre költöznek, ahol
1777-ben már hat darab büszke utca
álmodik egy fényes jövőről. Ebben az
évben, november 7-én Mária Terézia
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szíve. Az itt sorakozó Festetics-, Es-
terházy- és Károlyi-palotákban éltek
egykoron Magyarország leggazda-
gabb főúri családjai, amikor a papát
Budapestre szólította a vármegye
képviseletének kötelezettsége. A
Festetics-palotában működik ma az
Andrássy Egyetem, míg a másik két
épületben (és a köztük lévő szocreál
kockákban) a Magyar Rádió köz-
pontja található. A Pollack tér vitat-
ható felújítása után most díszköve-
zet, furcsa üvegdobozok és nem sok
jóval kecsegtető sörsátoralapzatok
hevernek a gyönyörű paloták előtt,
köszönhetően a kerületi önkor-
mányzat és a teret 99 évre (!) bérbe-
vevő vállalkozó szerződésének. A
vállalkozó az elmaradt növényülte-
tést beton virágszarkofágok kihelye-
zésével oldotta meg, amelyekben
most néhány kókadt gaz keveredik
cigicsikkekkel és kutyagumival.

A Bródy Sándor utca elején álló
Ádám-házban Kosztolányi fia la-
kott, az emeleti teraszon Lotz Károly
megkopott freskóit láthatjuk az ut-
cáról. A szomszédos épület, a mai
Olasz Intézet sokak számára ismerős
lehet: a sajnos ritkán látott húszezres
bankón láthatjuk, ez volt a kiegye-
zéstől a mai Parlament 1904-es át-
adásáig a magyar Országgyűlés
székhelye. 1865-ben, Ferenc József
parancsára alig néhány hónap alatt
építették fel – de később vizesedni
kezdtek a falak, ezért hiába volt a
nagy sietség. A Puskin- és Bródy utca
sarkán álló Törley-palota alagsorában
régen koncertterem volt – ma csak
dohszag jön fel a sötét lyukakból. 

20082

KALANDOR REAKCIÓSOK
– AKKOR ÉS MOST
Apró epizód, de minden reakciós olvasó számára ér-
dekes lehet: szerkesztőségünk évekig egy FSZEK
mögötti, Baross utcai irodában működött. Ebben a
lakásban gyűlt össze a Tanácsköztársaság bukása
után, 1919. augusztus 6-án az ellenforradalmi,
monarchista csapat, a későbbi Friedrich-kormány.
A reakciós kalandorok  innen vonultak át a Parla-
ment épületébe, hogy átvegyék az ország irányítá-
sát (már amennyi akkor éppen megvolt belőle...). A
hely szelleme nyilván azóta is a lakásban maradt,
hehe. 

”

Talán az 
egykor volt
szebb napok
miliője 
kering itt 
az ájerben:
arisztokrata
szalonok, 
kispolgári 
étkezdék,
sváb, magyar
és tót mes-
teremberek
műhelyeinek
hangulata
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A Bródy utca következő szakasza tör-
ténelmi esemény szemtanúja volt: a
rádió ide nyíló épülete előtt történt
meg az első lövöldözés a forradalmá-
rok és a rádiót védő ávósok között,
ezzel robbant ki az 1956-os forrada-
lom. A magas házak között szinte
sikátornak tűnő Szentkirályi utcá-
ban áll a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi kara: egy neoromán
stílusú épületbe költözött be a ki-
lencvenes években. Szomszédságá-
ban található a Filmművészeti
Egyetem egyik épülete: egy, a buda-
pesti szokásoktól eltérő neore-
neszánsz palotában található az
intézmény. 

Az innen nyíló Múzeum utcában
áll a Károlyiak kisebbik palotája,
egy gyönyörű, neobarokk épület,
amit az egyik Károlyi-gróf építtetett
feleségének. Tán ez a boldog házas-
élet titka. A palotában faragott fa-
borításos lépcsőház és szalonok sora
várja a bálozókat, most ugyanis egy
rendezvényszervező cég bérli az épü-
letet. A kis Ötpacsirta utcában talál-
ható a Magyar Építészkamara szék-
háza: egy borostyánokkal borított,
francia hangulatú udvarház a város
közepén! 

A Reviczky utca Budapest egyik
legszebb utcájának számít néhány
évvel ezelőtti felújítása óta. A Hall-
gatói Információs Központ, a Károli
Egyetem és persze a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár miatt ősztől tavaszig
diákok zsibonganak az utcán, a
vizsgaidőszak felé haladva egyre

gondterheltebb ábrázattal. A könyv-
tár a volt Wenckheim-palotában ta-
lálható, ez a neobarokk gyöngyszem
a sikeres renoválás egyik iskolapél-
dája a fővárosban. 

BERMUDA-HÁROMSZÖG
Az FSZEK mögötti utcácskák a Bel-
város egyik legélhetőbb zugát alkot-
ják: a Mikszáth tér és környéke affé-
le diák- és művésznegyed. A rend-
szerváltozás környékén itt alakult ki
a budapesti Bermuda-háromszög. A
Mikszáth téren működött a legendás
Tilos az Á, ahol még Frank Zappa is
fellépett. A hely ma Zappa nevét vi-
seli, érdekessége, hogy itt van az or-
szág egyetlen kulturálisan védett
„modern falfestménye”, egy, a fala-
kon körbefutó városkép. A Krúdy ut-
cában van a keleti hangulatú
Darshan udvar, ahol a szép emlékű
IndieGo alternatív lemezbolt műkö-
dött, amíg meg nem szűntek a le-
mezeladások... A Darshanban ma is
működik viszont egy turkáló, egy
teabolt, egy étterem, és koncertek is
szoktak lenni a mozaikkal díszített
színes épületkomplexumban. 

A nemrég felújított, korábban
ritka ótvarosan kinéző Lőrinc pap
téren áll Zichy Nándor szobra. Sze-
gény gróf bizonyos perspektívából a
tanulásra és a szocializmus építésé-
re mutatóujjal figyelmeztető Vla-
gyimir Iljicsre emlékeztet. A téren
működött a hírhedt Totalcar diszkó
és az EgoCentrum nevezetű alterna-
tív közösségi hely is. A környék

ÉLETMÓD
”

A Mikszáth
tér és kör-
nyéke afféle
diák- és
művészne-
gyed, a rend-
szerváltozás
környékén
itt alakult ki
a budapesti
Bermuda-há-
romszög

PALOTANEGYED.HU
Nemrég indult útnak a palotanegyed.hu lokálpatrióta blog, amely helyi érdekű civil fórumként kívánja összefogni a Palotanegyedért ten-
ni akaró lakosokat. A blog többek között olyan, a reakciós szívnek kedves témákkal foglalkozik, mint az utcai szemetelés elleni küzdelem,
palota- és kapualjtúra, a Múzeumkert lehangoló állapota, vagy akár a gerillakertészet. Az aktivisták a helyi politikán és a városrendezé-
si terveken is rajta szeretnék tartani szemüket. Tevékenységükről, elérhetőségeikről honlapjukon tájékozódhat a tisztelt olvasó.
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1995-ben csendesedett el, amikor a
környékbeli lakók sikeres nyomásá-
ra megszüntették a legtöbb kétes hí-
rű lokált. A helyzet azóta odáig fa-
jult, hogy egyenesen a klerikális re-
akció központjává vált a környék. A
Lőrinc pap téren áll a szépen felújí-
tott, vörös téglás, jezsuita Jézus
Szíve-templom, de a pár méterre
nyíló Horánszky utca is tele van
egyházi intézményekkel: a rend
egyik központjaként itt áll a Párbe-
széd Háza, a jezsuita közélet egyik
fontos fóruma.

BERMUDA-HÁROMSZÖG
Sétánkat a Gutenberg téren fejezzük
be: a térre néző Gutenberg-otthon a
századelő nyomdászszakszervezet-
ének székháza volt, a házban laká-
sokat építettek a tagoknak. A hatal-
mas, nagyszabású épület talán túl-
ságosan is uralja a teret. A házat a
Nagykörút kialakítása előtt építet-
ték, és a nyomdászok azt szűrték le a
városrendezési tervekből, hogy a le-
endő boulevard pont a főhomlokzat
előtt fog elmenni. Viszont az élet
megtréfálta őket: egy utcasorral
hátrébb jelölték ki a nyomvonalat,
így egy apró téren ragadt a szocdem
elvtársak nagyvilági palotája.

A háztól egy sarokra magányosan
álló, háromszög alaprajzú bérház
néz a Rákóczi térre: benne működik
a Reakció szerkesztősége, ahonnan
kiváló kilátás nyílik a négyes metró
lassan döcögő építkezésére, és a töb-
bit már tudjátok...
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EGYHANGÚ
A paramagyarokkal marha fárasztó
beszélgetni, hiszen nem tudnak té-
mát váltani. Ökölbe szorított kézzel,
belső tűztől égve kiabálnak, hogy le-
vegyék rólunk a rontást. Ha nem ér-
tünk egyet a mondandójukkal, ak-
kor liberális bérencek vagyunk, ha
témát akarunk váltani, akkor ki aka-
runk bújni az igazság alól, ha ingat-
juk a fejünket, akkor pedig alamuszi
filoszemitákká válunk. Avagy saj-
nálnak minket, mert nyilván a meg-
alkuvás és a félelem okán rabszolgák
akarunk lenni. A poénjaik is elég
egyhangúak – néhány antiszemita
vicc; büszkék, hogy el merték mesél-

ni őket. Kocsmában hangosan ne-
vetgélnek saját poénjaikon és nézik a
hatást, hátha a szomszéd asztalnál
valaki megbotránkozott.

SIKER
A fő érvük a Szörnnyel szemben,
hogy ők – azaz a nemzetrontók – gaz-
dagok és sikeresek. Hiszen számta-
lan trükkel dolgoznak. Hiába vetem
fel, hogy szerintem bárki lehet sike-
res vagy gazdag. Rajta múlik. Akár
egy turulos bolt is hozhat megfelelő
hasznot, vagy egy szélsőjobboldali
bulvárlap. Nosza!

Nem. Ők a gazdagok, mert min-
den az övék. Mi labdába se rúgha-

tunk, mert kicsinálnak minket,
mondják. Ilyenkor, ha példákat so-
rolok sikeres magyarokról, gyanú-
san méregetnek, mert szerintük
minden élet mögött ott lapul a Rém.
Csak ezt nem ismerem el.

Nemcsak gazdagok, hanem fifi-
kásak is. Csűrnek-csavarnak, aztán
már ki is zsákmányoltak minket.
Szerintem a tehetség nem népcso-
porthoz kötött. Például mindenki-
nek vannak saját sztárjai, van, aki-
nek Fekete Pákó, van, akinek Bolgár
György, másoknak Bibó vagy éppen
Ákos. Nekem személyesen Morvai
Krisztina a kedvencem. Na tessék. A
maga nemében mindegyik sztár
„trükközik”, hiszen kommunikál, ír
– azt közvetíti valamelyik médium és
ez valakinek elnyeri tetszését. Így
lett sikeres.

IGAZSÁG
A hülye, az sajnos hülye, éppen
azért, mert nem racionálisan gon-
dolkodik, hanem fél és keresi az
egyszerű magyarázatokat. Márpe-
dig néhány frusztrált, ellenséges,
eredménytelen paramagyar elem
található közöttünk, akik a gyűlö-
letben találják meg háborgó lelkük
nyugalmát. Rasszizmussal akarnak
az önértékelésükön javítani, a szo-
rongásaikat oldani, ezekkel a szö-
vegekkel akarnak közösségükbe
tartozni.

Sajnos a paramagyarok rettentő
bunkók, pedig műveltnek hiszik ma-
gukat. Elolvasnak néhány, a Gede
testvérek által kiadott könyvet és
már mondják, hogy igazából Hitler
is zsidó befolyás alatt állt. A zsidók
legfőbb ellenségei a magyarok, aki-
ket az előbbiek teljesen ki akarnak
irtani már több mint száz éve. Van
egy nagy összeesküvés, amiben ben-
ne vannak a kommunisták, az összes
parlamenti párt (sőt még a MIÉP is),
a szabadkőművesek, a szcientológu-
sok, a Hit Gyülekezete, a multik, a
bankok és mindenféle globalista
erők, a médiumok, az FBI, a KGB, a
Moszad, még a Habsburgok és a kí-
naiak is. Minden az övék. Mindenki
zsidó. Ők a valakik, akik ellenünk
vannak. Ezért nem sikerül nekünk
semmi.

Szerintem az igazság az, hogy ne-
hezen hagyjuk el a kommunista
örökségeinket, elnyomtak minket és
beszűkítették a lehetőségeinket.
Csak néhányan beszélünk nyelveket,
túl kevés magyarnak van pénzügyi
műveltsége és vezetői affinitása,
apáink nem tudnak tanácsot adni,
hanem még jobban pislognak az új
rendszerben, mint mi. A megoldás
ott lapul az agyunkban és a szívünk-
ben: nem az ellenséget kell keresni,
hanem a barátokat, akkor vagyunk
sikeresek. Szerintem ilyen egyszerű.
Ébresztő, magyarok!

Schwarzwald-klinik VI.

PARAMAGYAROK
írta: LELKY LOLA

A hülyék ezen típusa erősen paranoiás tüneteket mutat. Min-
denről az a csoport jut eszükbe, amitől a legjobban félnek. Ki
akarják szűrni, hogy nehogy megvezetődjenek a sátáni ször-
nyűség által, ami meghatározhatatlan formában folyamatosan
sompolyog nemzetünk körül. A paramagyarok tehetetlenek és
sikertelenek, szerintük valakik folyton akadályozzák őket.

”

Benne van-
nak a multik,
a bankok és
mindenféle
globalista
erők, a médi-
umok, az FBI,
a KGB, a
Moszad, még
a Habsbur-
gok és a kína-
iak is. Min-
denki zsidó

PARAMILITARY
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tratégiai játékokkal játszani jó,
olyanokkal pedig, amelyben Ma-
gyarország is szerepel, különös élve-
zet. A francia Philippe Thibault ős-
régi táblás játékát számítógépre for-
dító svéd fejlesztő, a Paradox
Interactive a 2005-ös, majd az egé-
szen 2007-ig tovább pofozgatott
Hearts of Iron II-vel már lehetőséget
adott a szerzőnek, hogy elszabadul-
janak 20. századra vonatkozó pisz-
kos kis történelmi fantáziái. Bécsi
döntések túlteljesítve, Erdély a ma-
ga egészében visszatért, sőt a Szé-
kely Hadosztály a román olajmező-
ket felügyeli. 1944, partraszállás –
na nem Normandiában, inkább
Dálnoki Miklós Béla vezényletével
Szíriában, közben Jány Gusztáv a
megerősített Kárpátokon, a Po-
zsonytól a Vaskapuig tartó Árpád-
vonalon védelmezi a semleges Ma-
gyarországot… Az alternatív törté-
nelemalakítás igazi élményét a má-
sodik világháború azonban aligha
adhatja meg, mivel Magyarország

csak egy nem túl jelentős melléksze-
replő a gigászok csatájában, ame-
lyet a Német Birodalom vagy a Szov-
jetunió könnyedén elsöpörhet. A pi-
ros-fehér-zöldre klikkelni érdekes-
ségnek mindenképpen jó, de nagy
elvárásaink nem lehetnek, teljes já-
tékélményt egy kis országgal nem
kaphat az ember. 

MAGYARKODNI ÉLVEZET
Az Europa Universalis sorozat vi-
szont a késő középkorban indul,
amikor azért mások, számunkra
kedvezőbbek az európai erőviszo-
nyok. Ez megremegtette magyarko-
dó énünket, és nem is kellett csa-
lódnunk. A játék legújabb, 2007
őszén kijött hivatalos változatában,
az EU III. – Napoleon’s Ambition-
ben (röviden EU3NA) a Magyar Ki-
rályság – minden elfogultságot mel-
lőzve – bárkinek kiváló választás
vagy egy tucat átvirrasztott éjszaká-
hoz. Persze lehetünk a világ bár-
mely, az 1453 és 1820 között feldol-

gozott közel 400 év valamelyik nap-
ján létező államának vezetői, de
nagy reményeket mondjuk Szerbiá-
val vagy az Athéni Hercegséggel ne
fűzzön az ember a sikerhez: a török
az előbbit átlagosan öt, az utóbbit
húsz perc után annektálja. Sok ér-
telme annak sincs, hogy Franciaor-
szágot válasszuk: a brutális gall erő-
gép még egészen gyenge vezetéssel
is szuperhatalom lesz a végére, és
Napóleonnak legfeljebb Kamcsatka
marad meghódítás céljából. A Ma-
gyar Királyság vezetése viszont az
Oszmán Birodalom és Ausztria ket-
tős szorításában nagy kihívás, de
annyira nem, hogy kilátástalan le-
gyen a küzdelem. Nekünk magya-
roknak pedig megengedi egy érde-
kes történelmi dilemma feldolgozá-
sát: két pogány közt, egy hazáért
küzdve vajon fenn tudjuk-e tartani
Magyarország függetlenségét, eset-
leg teremthetünk-e középkori euró-
pai középhatalmunkból első osztá-
lyú nagyhatalmat? 

HONVÉDÁLL

38

A Reakció permanensen kiküldött tudósítója jelenti a magyar-japán határról:
Mohácsnál győztünk, és hajnali négykor Rákóczi meghódította a világot…

ÉLET

S

Europa Universalis III.  

MOHÁCSNÁL
GYŐZNI FOGUNK 

írta: DEMKÓ ATTILA

MÓD
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gásterünk nulla közeli, ezért valami-
re csak a törökkel szakítva jutha-
tunk. Az ilyen tervek, mint ahogy Er-
dély története bebizonyította, igen-
csak veszélyesek. Nekünk szerencsé-
re megvan a korábbi mentett állás-
hoz való visszatérés és újrakezdés le-
hetősége, amivel a Rákócziak és a Bá-
thoryak fejedelemként nem rendel-
keztek. Kipróbálhatjuk újra meg újra
a tizenöt éves háborút, de hiába, Er-
délynek a két korabeli nagyhatalom
között esélye sincs a Magyar Király-
ság feltámasztására. A hadakozás
legfeljebb a román fejedelemségek-
kel szemben kecsegtet némi ered-
ménnyel, érdekességet pedig a gyar-
mati próbálkozások jelenthetnek,
amelyek irreálisak ugyan, de igen
szórakoztató az erdélyi zászlót kibon-
tani New Orleans felett.

A 2007-es játék gyengesége a gra-
fika, ilyen amatőr megoldásokat ma-
napság ritkán látni. Gyakorlati
szempontból is rossz pont például,
hogy a lovas alakulatokra nem sike-
rült külön figurákat kreálni. Erősen
felróható a Paradoxnak, hogy az
alapjátékhoz tartozó kiegészítőt kü-
lön kell megvásárolni. A legfonto-
sabb fronton azonban komoly előre-
lépés történt. A Paradox korábbi játé-
kaival az volt a probléma, hogy a szá-
mítógépes intelligencia még megkö-
zelítőleg sem volt képes reális törté-
nelmi helyzeteket produkálni, vagy
erőit a megfelelő ponton összponto-
sítani. Ezt az EU3NA-ban megoldot-
ták, az oszmán támadások félelme-
tes koncentráltsággal jönnek, és ke-
vés az értelmetlen húzás a gép részé-
ről. Persze a legbonyolultabb számí-
tógépes játék sem modellezheti a tör-
ténelmet. Legfeljebb alkalmat adhat
arra, hogy az eljátszadozzon a kér-
déssel: mi lett volna, ha… 
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A TÖRÖK HÁBORÚKTÓL 
A GYARMATOKIG
1453. május 1: játék indul, uralko-
dónk V. László, az akcióra pedig (más
államokkal ellentétben) semmit sem
kell várni, Magyarország háborúban
áll az Oszmán Birodalommal. Az
EU3NA már első ránézésre is jóval na-
gyobb realitásérzést kelt, mint elődei,
mivel világtérképe nem stilizált – vi-
szonylag jól követi a valós földrajzi és
határviszonyokat. Érsekújvár magya-
rul és helyesen kiírva? Uff! Hiszen erre
számos magyar állami szerv ma sem
képes… Ütős sokk ugyanakkor, hogy a
Bánáttal kibővült Erdély csupán vazal-
lusa, nem pedig része a Magyar Ki-
rályságnak. Pedig önmagában ez is
fejlődés, mivel az EU II.-ben nem
elég, hogy Erdély teljesen független
állam volt, de többségi kultúráját is
románként határozták meg. Ez egyéb-
ként a történelmi pontosságon túl a
játék logikáját tekintve sem jelenték-
telen kérdés. A tartomány az EU3NA
alapeleme, és kultúrája, vallása a fel-
kelések gyakoriságát, a toborozható
katonai egységeket, az adóbevételt és
az esetleges függetlenségi törekvése-
ket illetően alapfontosságú. Az sem
mindegy persze, hogy találhatók-e
benne bányák, vannak-e jól eladható
termékei, és mekkora a lakossága. Ha
nem mondtuk volna ugyanis koráb-
ban, az EU3NA nem csupán vég nél-
küli háborúzás: a gazdaság, a diplo-
mácia, a technikai fejlesztés ugyan-
csak fontos. Megnézve a tartományo-
kat, nem állunk túl jól, lakosságunk,
gazdasági erőnk viszonylag alacsony,
ami lássuk be, reális, Magyarország
még XV. századi fénykorában sem tar-
tozott Európa iparosodottabb vagy sű-
rűbben lakott területei közé. V. László
ráadásul nem egy ragyogó elme, és ez
sajnos közvetlen hatással van fejlődé-
sünk gyorsaságára. Van viszont elég
nagy területünk, közepes méretű
hadseregünk és egy Hunyadi Jáno-
sunk. Ez első körben arra jó, hogy er-
délyi vazallusunkkal együtt harcolva
csak a Bánátot veszítsük el. A török jö-
vedelme, katonai potenciálja már ek-
kor is háromszoros, és nagyon hamar
Ausztria is jóval Magyarország fölé
nő. A Magyar Királyságnak még az if-
jabb Hunyadi zsenialitásával sincs
esélye a Habsburgok helyét betöltve
eljátszani a nagy közép-európai integ-
ráció vezető erejének szerepét. A törté-
nelmileg is megbukott mátyási kon-
cepciót visszájára fordítva a Balkánra

koncentrálunk, ott próbálunk kialakí-
tani egy magyar vezetésű szövetséget
a törökkel szemben. A minimális ka-
tonai erővel rendelkező Bosznia,
Raguza, Zéta és Albánia persze nem
sokat segít küzdelmünkben, és bár
minden egyes újrakezdett játék kicsit
más, a Török Birodalom az 1520-as
évekre szinte mindig elnyeli őket. A
balkáni koncentrációval azonban időt
lehet nyerni, kitörési pontot keresve,
ami nem más, mint a gyarmatosítás.
Az ötlet nem annyira vad, mint ami-
lyennek tűnik. A török háborúk alatti
kétségbeesett helyzetben maga Zrínyi
Miklós (nem a szigetvári, hanem a
költő dédunoka) is eljátszott a gondo-
lattal: „Ha Váradot vissza nem
vesszük, ha Erdélyt elveszítjük, ne is
hadakozzunk, Brazíliában elég puszta
vagyon, csináljunk egy coloniát.” Ez a
jó taktika, bár a játék nagy hibája,
hogy irreálisan gyors és könnyű gyar-
matosítani – még olyan államoknak
is, amelyek nem rendelkeznek jelen-
tős flottával és tengerészeti hagyo-
mánnyal. Magyarország azonban
még jelentős jövedelmet hozó gyar-
mataival sem egyenrangú ellenfele a
töröknek egészen annak 18. századi
hanyatlásáig. Épphogy képes önma-
gát megvédeni, és csak évtizedes há-
borúskodás után, 1742-ben kerülhet
vissza a még 1457-ben elvesztett Bá-
nát az anyaországhoz – akkor is len-
gyel segítséggel. 

ERDÉLY: A LEHETETLEN
KÜLDETÉS
Ha valaki szereti az igazán nehéz kül-
detéseket, akkor érdekes opció Er-
délyt választani Magyarország három
részre hullása után. A kis országokkal
szemben az EU3NA aránytalanul
diszkriminatív, az Oszmán Biroda-
lom vazallusaként külpolitikai moz-

”

Az EU3NA
nem csupán
vég nélküli
háborúzás: 
a gazdaság, 
a diplomácia, 
a technikai
fejlesztés
ugyancsak
fontos

Édes Erdély itt vagyunk
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ki már próbálta, örökre megszerette.
Hokizni ugyanis nagyon jó. Villám-
gyors és fordulatos, lehet nagyokat
esni, technikázni, ellenfelet a pa-
lánkhoz préselni, bottal akasztani,
akár bunyózni is. És persze nagy
passzokat adni, a pályán végigszlalo-
mozni, becsúszva gólt lőni, lövőcsel-
lel mindenkit elfektetni. A látványos
szépségek mellett valódi csapatjá-
ték, ahol mindenki együtt mozog a

pályán. Hokizni annyira jó, hogy az
utána bekövetkező „hokiztam, gólt
lőttem, hatalmas cseleim voltak” tu-
datállapota szinte majdnem olyan
örömteli érzés, mint a játék során ér-
zett boldogság. 

A kezdeti lépések elég nehezek. Itt
leginkább a korcsolyázásra gondo-
lok. Az sem felejti el az első órák sze-
rencsétlenkedését, aki túl van már a
nehezén. Az óriási hanyatteséseket,

MÓD

a belilult térdet, a sajgó bokát. A ho-
ki mellett szóló elég komoly érv,
hogy segít elsajátítani a korcsolyá-
zás tudományát. Egyrészt ugye ott
van a bot, amire játék közben tá-
maszkodhatunk. Másrészt a játék
nagyon szépen rávezet az elemi
technikára; kanyarodni, fékezni
elég gyorsan megtanulunk, ha a fi-
gyelmünket a pakk és a hoki öröme
köti le. 

ÉLET

HOKISOK KLUBJA
írta: CZOTTER ANDRÁS

Az elmúlt években a profi körülmények között űzött jégkorong népszerűsé-
ge jelentősen nőtt idehaza. A sportág hátterét adó igazolt amatőrök azon-
ban még mindig elég kevesen vannak. Itt a tél, itt a szezon, aktuális, hogy
népszerűsítsük ezt a nagyszerű sportot.

Nem veszélytelen sport a hoki, ezt az is tudja, aki csak a
„távirányító-pöckölgetés” nevű sportban alakít mara-
dandót. Ezért az iróniát nem nélkülöző gyors áttekin-
tést szeretnénk most nyújtani a felmerülhető sérülések-
ről. Azt viszont ne felejtsük, hogy a beszerzett harci
sebek hokis imázsunk részét alkotják!

Enyhébb zúzódások: lila, zöld, majd sárga szín-
ben pompázó szövetközi bevérzések, amelyek főleg tom-
pa ütközések, esetleg botvég által keletkezhetnek. Nem
igazi hokis sérülések, akár az íróasztal sarka is elbánhat
így velünk. 

Szalagszakadások: ez már valami! Kivétel nélkül
súlyos sérülés, amelynek során a sérült testrész (boka,
térd) akár gyerekfej nagyságúra is dagadhat az ízületi

JÉGTÖRŐ

ZÚZÓDÁSTÓL  
A CSONTTÖRÉSIG 

A
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Ha befagy a Balcsi vagy a Velen-
cei-tó, a jég tele lesz lelkes és ügyes
amatőrökkel. Kapunak elég egy-egy
sapka, elő a pakkot, és mehet a zsu-
ga. A jégkorongozás népszerűségét
nagyban elősegíti az évtizedek óta
magas hőfokon működő ukrán réte-
geltfalemez-gyártás. Ez ugyanis az
ütők alapanyaga, és főleg keleti
szomszédunkból érkeznek a nagyon
olcsó ütők. A sport népszerűségét
jól jellemzi, hogy sokszor látni lá-
nyokat is a pályán, továbbá, hogy
szerkesztőségünk több tagja is je-
lezte: szívesen korcsolyát húzna, ha
elérkezettnek látná az időt és elég
vastagnak a jeget.

Az elmúlt években hatalmasat
fejlődött a sportág háttere. Volt
honnan, ezt azért szükséges megje-
gyezni. A mai válogatott tagjainak
többsége még a szabad ég alatt
kezdte a hokit, gyerekként. Jelen-
leg a fővárosban három teljes érté-
kű jégcsarnok működik (az erzsébe-
ti, az UTE-é és az Astra Zeneca), va-
lamint egyre több vidéki nagyváros
épített hasonlót, például Debrecen,
Szeged és Kaposvár is. Jobb és jobb
árakon lehet hozzájutni a felszere-
léshez is. A kocahoki-alapfelszere-
lés, ami egy koriból, ütőből és bu-
kóból áll, húszezer forintból is meg-
úszható. Az amatőr ligás részvétel-
hez viszont jobban a zsebünkbe kell
nyúlni, a jobbfajta ütő és kori mel-
lett mez is kell, védőfelszerelés,
egyebek – végül száz fölé szaladhat
a számla.

Mint minden téli sport esetében,
itt sem árt az óvatosság. A legfonto-
sabb védőeszköz a bukó, mellette
érdemes még könyök- és térdvédők-
kel is kiegészíteni védelmi portfóli-
ónkat. Óriásikat lehet perecelni já-
ték közben – a karambolok jellem-
zően többszereplősek, tehát a hoki
ebben is a csapatjáték jeleit mutat-
ja. A sportág klasszikus sérüléseit
külön kiemeltük. Kérünk minden-
kit, hogy figyelmesen olvassa el!

Ha ezután sem hátrálunk meg,
valamint ütöttünk már két egyene-
set a pakkba, bátran nézzünk le
egy amatőr hokicsapat edzésére.
Erre biztat mindenkit Horváth Ár-
pád, a Magyar Amatőr Jégkorong
Liga elnöke is: az ő hokis múltja is
csak négy évre tekint vissza. A dön-
tésünk következménye mindössze

annyi lehet, hogy a szezon alatt
rendszeresen részt veszünk a csa-
pat edzésein (ez általában heti ket-
tő, amelyek közül a második álta-
lában hétvégére esik), majd idővel
leigazolnak és beküldenek néhány
meccsre is. Jelenleg tíz amatőr csa-
pat működik Budapesten. Jön fel a
vidék is, bár az elnök szerint még
nem minden vidéki amatőrcsapat
vesz részt a bajnokságban. A há-
rom fővárosi jégcsarnokban min-
dig telt ház van, szabad pályát csak
éjfél utáni (!) időpontokra lehet ta-
lálni. Ez viszont arra utal, hogy
sok ligán kívüli amatőr társaság
kedveli ezt a sportot, csak a ligába

történő igazolásuk várat még ma-
gára. 

Igazán nem kell tehát sok ah-
hoz, hogy valaki a „hokis csá-
vó/csaj vagyok” jelmondattal élje a
hétköznapjait. A jó hangulatot adó
tudat mellett ebből még további
előnyök is származhatnak. A tö-
megközlekedés mindennapos tüle-
kedéseiben többet nem találunk le-
győzőre, a korábban kellemetlenül
megélt bunyókat pedig örömmel
várjuk, felütéssel, majd az ellenfe-
let megbénító felsőruházat-felrán-
tással indítunk, ahogy egy igazi
hokishoz illik. Irány a hokisok
klubja!

vértől. Hónapokig tartó kínkeserves felépülés műtéttel,
gyógytornával. 

Csonttörések: a védőfelszerelés miatt kevésbé gyakoriak,
ha mégis bekövetkeznek, akkor lehetnek haránt, spirális,
ferde vagy nyílt típusúak. Traumatológia, műtét, lábadozás.

Fejsérülések: széles skálájuk beszerezhető a szimpla
puklitól a koponyán belüli pontbevérzésen át a több fo-

kozatú agyrázkódásig. Dezorientáltság, fejfájás, hány-
inger, és hetenként új reformprogramok bejelentése a
főbb kísérőjelei.

Arcsérülések: nagyot üt a száguldó kemény gumiko-
rong, hát még a bot vége! A legnagyobbak arcát jó né-
hány varrat díszíti, és a fogazatuk sem mondható töké-
letesnek. Ez az igazi hokis imázs, de csak a legnagyob-
bak érhetik el az eszményi  állapotot!

A LEGNAGYOBBAK KÖZÖTT
Talán nem mindenki tudja, hogy jelenleg nem Szávay Ágnes vagy
Talmácsi Gábor a legjobban kereső magyar sportoló, hanem egy Vas Já-
nos nevű huszonhárom éves dunaújvárosi jégkorongozó srác a maga
évi több mint félmillió dollárjával. Az NHL mellett működő AHL Iowa
Stars csapatának magyar üdvöskéje egyelőre kevésbé ismert, mint a
hokikapus Szuper Levente, de az NHL-sztár szerepre Vas esélyei pilla-
natnyilag jobbak.

A B-csoportban (vagy Divízió 1-ben) kiemelkedő eredményeket
nyújtó magyar jégkorong-válogatott eredményeinek köszönhetően a
sportág eséllyel pályázik a 2012-es A-csoportos világbajnokságra (!),
ahogy magára az A-csoportba való feljutásra is. A magyar válogatott
2002-ben ki-ki meccset játszott Dániával, de sajnos veszített, ahogy
idén is a házigazda szlovénok ellen. Az A-csoport legjobbjainak baj-
szát rendre megcibálják, legutóbb a regnáló világbajnok svédeket
győzték le. 

A sportág érdekessége, hogy a kilencvenes évek közepe óta töretlen
lendülettel fejlődik, a játékosok mindig jó fejek, hajtanak, mint az
őrültek, méghozzá hisztik és sztárallűrök nélkül. ”

Ha ütöttünk
már két
egyeneset 
a pakkba,
bátran néz-
zünk le egy
amatőr
hokicsapat
edzésére
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hosszában borító „Vodka – Gin –
Whisky – 5 euró” matricák.

RÉSZEG KIRÁLYLÁNY-
CSOPORTOK
A repülőtérről bebuszozunk a város-
ba, majd némi tévelygés következik
a Temple Bar negyedben, míg meg-
találjuk a Harding Hotelt a Christ
Church-katedrális mellett. A szállo-
da barátságos, a katedrálisra néző
reggelizőhely kis sarokemelvénye
zseniális. Az egyetlen negatívum,
hogy a hőmérséklet-szabályozás csak
az oldszkúl panelházakból ismerős
eljárással lehetséges: a fűtőtestből
pokoli hőség árad, az emberi klímát
folyamatos szellőztetéssel biztosít-
hatjuk. A hotelig tartó, jó negyed-
órás hétköznap esti séta alatt ka-
punk egy kis ízelítőt a vigalmi ne-
gyed életéből: mindenfelé fiatalok –
különösen a bárok és kocsmák előtt
állnak sokan, mivel bent tilos a do-
hányzás. Lassan barátkozunk a sta-
tisztikával: az ír főváros minden má-
sodik lakója huszonhat éven aluli. 

GYÓGYÍR

A KELTA
TIGRIS SZEME
írta: BALOGH ÁKOS GERGELY

Dohányfüstmentes éttermek és kocsmák, fiata-
los pezsgés erre, hatalmas nyugalom és barátsá-
gos helybéliek arra. Dublint nekem találták ki.

z ír csoda nagyjából olyan multifunk-
cionális hivatkozási pont politikusa-
ink fogalomkészletében, mint az em-
berek érdeke, vagy a csendes többség:
nincs igazi átütő ereje, de nem is le-
het vele nagyot hibázni. Ha azt hall-
juk: Kelta Tigris, akkor egy kis ország
komoly teljesítménye ugrik be, míg a
Pannon Pumáról csak az alibizés meg
a polmarketinges erőlködés. Érthető,
ha érdekli a magyar embereket, mi-
lyenek lehetnek Bezzegország főváro-
sának mindennapjai. 

A Ryanairrel, az egyik legsikere-
sebb és legismertebb ír céggel, a fapa-
dos piacvezetővel érkezünk Dublinba.
Míg a közép-európai vetélytársak (Sky
Europe, Wizzair) igyekeznek kinézet-
ükben minél inkább hagyományos lé-
gitársaságnak tűnni, addig a
Ryanairnél – az arculattól a fedélzeti
kiszolgálásig – minden az olcsóság
körül forog. A gépeket kívül-belül do-
mináló, rikító kék-sárga színkombi-
náció ugyanúgy ezt üzeni, mint az
ülések fölötti csomagteret a gép teljes
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AZ ÖREG JAMESON SZESZFŐZDÉJE
A Guinness-gyár előtt kígyózó sor láttán inkább a Jameson gyárlátogatására szavazunk. De nincs szerencsénk,
a whiskey-sekhez is csak másnap sikerül bejutnunk, mivel nem akarunk órákat tölteni várakozással az elő-
csarnokban (tipp: vasárnap reggel nincs tömeg). A gyár udvarán álló, hatalmas rézlepárló és a látogatókat fo-
gadó épület berendezése megadja az alaphangulatot. A whiskey-készítés hagyományos állomásait hozzáértő
kalauz magyarázza, ahogy haladunk egyik helyiségből a másikba – először természetesen azt tudjuk meg, mi-
ért jobb minden másnál a többszörös szűréssel operáló ír eljárás. A gabonaraktárban egy legendás egérvadász
macska áll kitömve, a pörkölőben a levegőt betölti az édeskés-égett illat (a hivatalos programot önkényesen ki-
egészítve megkóstolok egy kis pörkölt gabonát az egyik zsákból, kifejezetten kellemes az íze). A lepárlóhelyi-
ség évszázados laborra emlékeztet, a tölgyfahordós teremben pedig kiderül, mitől és mennyi idő alatt nyeri el
színét az ital. A túra legvégén pár szerencsést megtanítanak a profi kóstolás alapjaira, néhány ír, bourbon, il-
letve scotch italt, illetve azok különböző évjáratait hasonlíthatják össze. A többieknek egy pohárka, általuk
választott módon (jéggel, vízzel, kólával vagy éppen gyömbérrel) szervírozott Jameson dukál.
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A Temple Bar utcáin minden este
lüktet az élet, szitáló esőben is áram-
lik az ifjúság egyik klubból a másik-
ba. Ha pedig nem esik, akkor a sza-
bad ég alatt is egymást érik a progra-
mok. Az egyik sarkon hét-nyolc srác-
ból álló együttes veri a dobokat népes
közönség előtt, sokan táncolnak. A
negyed főutcájának közepén bohém
öltözetű figuránál lehet néhány
euróért próbálkozni: akinek sikerül
a megbuherált bohócbiciklivel egye-
nesen áthajtania két bója között, az
ötven eurót nyer. Senkinek sem jön
össze. Az utcakép meghatározó sze-
replői a hangosan röhögő, sikítozó,
tündérnek vagy királylánynak öltö-
zött (varázspálca, korona és az erő-
teljes testfelépítéssel látványos kont-
rasztot mutató fehér tüllruhácska),
részeg ír nőkből álló különítmények.
Egy másik fura helyi népszokás,
hogy esténként minden bankauto-
mata előtt legalább tíz-tizenöt em-
bernyi sor áll.

FÓKÁK ÉS MILLIÁRDOSOK 
AZ ÖBÖLBEN
A várost turistaszemmel legköny-
nyebben a felszállós-leszállós turis-
tabusz-társaságok segítségével lát-
hatjuk át. Útközben idegenvezető
mesél, bármelyik megállóban le-
szállhatunk és később akár onnan,
akár máshonnan folytathatjuk
utunkat. Gyakran látni gagyinak tű-
nő, hajó alakú városnéző járműveket
is mindenfelé. Eltartott egy ideig,

míg leesett, hogy ezek kétéltűek, és
a szárazföldről és a folyóról nézve is
megmutatják Dublint. Mi inkább a
See Safari társaság tengeri túráját
választottuk.

A másfél órás program az éppen
rekonstrukció alatt álló kikötőne-
gyedből indul. A motorcsónak a fo-
lyón hatalmas katonai és teherhajók
között visz ki minket a tenger-öbö-
lig. Itt egy aprócska zöld szigeten
egyetlen, ezeréves kápolna romja
látható, a vízparti sziklákon néhány
fóka áztatja magát a hullámokkal.
Kedélyes kormányosunk (az arcán
látható csúnya sérülések eredetét in-
kább nem feszegetjük) az ír milliár-
dosokról (köztük Bonóról, Enyáról)
és hatalmas vízparti villáikról me-

sél: ezek Írország legdrágább ingat-
lanai. Később egy nagyobb sziklazá-
tony mellett húzunk el, amit annyi-
ra ellep a kormoránok serege, hogy a
szürke kő csak itt-ott látszik.

MINDENKI ÍR
Az erősen katolikus Írországban a St.
Patrick-katedrális miséjéről kiderül,
hogy valójában anglikán istentiszte-
let. Eleinte minden olyan, mint egy
katolikus szertartáson, csak a sorrend
szokatlan néha – aztán a két szín alat-
ti áldozásnál esik le a tantusz. Egyéb-
ként az egész istentisztelet nagyon
családias, a látottak-hallottak alap-
ján az anglikán szertartás a katolikus
remixe. Az különösen tetszik, hogy a
kijáratnál a papok személyesen bú-
csúznak a szertartás végeztével.

A vár kapujából indul esténként
egy fiatal dublini színész szellemtú-
rája: régi épületek és utcák szörnyű
történeteit meséli el vak koldust
játszva. A nagyon jó alapötlet és kez-
dés után a végére sajnos kicsit ella-
posodik a mutatvány (vagy csak mi
fáradunk bele a régies underclass  di-
alektus megértésébe). Egy másik es-
te a Liberty Hall Theatre Oscar
Wilde-előadására ülünk be. A mo-
dern-semmilyen épületben a közön-
ség zavartalanul eszik és kólázik az
amúgy közepes darab alatt. 

Az Írók Múzeuma bőven tartogat
meglepetéseket: az ember által ame-
rikaiként vagy angolként elkönyvelt
írók soráról derül ki, hogy valójában
írek. Mindenhonnan sugárzik, hogy
a gazdasági sikerek mellett kulturá-
lisan is nagyon szalad a szekér.
Flatley sikerre tudott vinni egy olyan
táncot, amiben az előadók felsőteste
zavaróan paralízises tüneteket mu-
tat az egész produkció alatt, de a
könnyűzenében is egymást váltják
az ír sztárok: U2, The Cranberries,
Sinéad O’Connor, Enya, The Corrs.
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The Brazen Head: A város legré-
gebbi, 1198-as alapítású pubja.
Egyszerű, de finom ételek, ba-
rátságos kiszolgálás, helyi arcok
kevés turistával hígítva.

Fitzsimons of Temple Bar:
Sokemeletes bár tetőterasszal
és esténként élő koncertekkel.

John Lynch The Swan Lounge:
Súlyos tölgyfa bútorok, sötét
színek, napközben nagy üres
tér középen.
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Napfény, pálmafák, izzadtságcseppek a homlokon, zenésztömeg a színpa-
don, lüktető ska muzsika folyik a füledbe… Hálás műfajról beszélünk: a
reggae felpörgött bácsikája (mert a ska volt előbb!) örök stílusjegyekből áll
össze. A gitár staccato ritmusának, a fúvósszekció lármájának és a villany-
orgona búgásának megunhatatlan kevercsét kínálja a magyar ska zászlós-
hajója, a PASO is. Második lemezük kiforrottabb, ugyanakkor nyugodtabb
tempójú, mint az előző. A műfaji hagyományokat követő zenekarok töme-
géből azonban csak egyedi fűszerezéssel lehet kitörni. A PASO meg is talál-
ta ezt: népzenei motívumokkal (hegedű) bolondította meg a jól bevált sé-

mákat, mi meg lelkesen bólogatunk ennek hallatán. Az első lemezzel ellentétben viszont alig talá-
lunk magyar nyelvű számokat – pedig a vidám rosszfiúk hétköznapi gondjairól szóló korábbi dalok
a kedvenceink közé tartoznak. Még több hazai ízt kérünk, aztán mehet tovább a skankin’! 

(Köszönet a Streeststones boltnak) – R. G.

ÚJ MAGYAR
VIGADALOM
Friss lemezek a fiatal ze-
nésznemzedéktől: kol-
lektív örömzene, min-
denki mindenkivel – egy
régóta várt vérátömlesz-
tés a minőségi magyar
könnyűzene feltámasz-
tása érdekében.

PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA:
The Return Of The Pannonians | Megalith Records

BARABÁS
LŐRINC
EKLEKTRIC:
Ladal | Deep Distribution

„Tedd a kezed a farzsebembe” meg „előző életemben denevér voltam”:
elég csak ennyit hallani, és máris kijelenthetjük: két maradandó slá-
gert adott nekünk Péterfy Bori. Sokan csak elsőlemezes énekesnőként is-
merik őt, pedig régóta mozog alternatív színházi körökben, 2000 óta a
Krétakör Társulat tagja. A megszűnt Amorf Ördögök énekesnője tavaly
állt szólópályára, bár számait továbbra is az Ördögök szerzői írják. Dala-
in keresztül egy igazi női személyiséget ismerhetünk meg: mélység és
könnyedség, humor és fájdalom lapul szinte minden sorban. A lemez el-
ső, beates hagyományokra épülő slágerdalait (az Ópiumot követeljük a
népnek!) robotdiszkó (Helló, modern dizájn) és dögös rock (Hideg láng) követi,
míg a lemez második felén melankolikus, középtempójú dalok gyülekeznek. A sorsot meghatá-
rozó pedigrével rendelkező művésznő (dédapja Áprily Lajos, nagyapja Jékely Zoltán volt) új csil-
laggá válhat a magyar popzene sötét éjszakájában – mi tagadás, szükség is volna rá.  – R. G.

A fiatal, te-
h e t s é g e s
trombitás ve-
zette zenekar
e k l e k t i k u s
z e n é j é b e n
dub és he-
lyenként reg-
gae-be fordu-

ló jazz keveredik, némi szkreccseléssel
meghintve. A dob lüktetésére reflek-
táló, annak felelgető trombita, basz-
szus és zongora nu jazzt szállít a hall-
gatóknak, ami értelmezésünkben
nem más, mint egy kedves ajándék a
huszonévesektől a harminc plusz ge-
nerációnak. A zenészek mellett Fábi-
án Julianna és az Irie Maffiában is
résztvevő Sena vokálozik, a szintén
Irie-s Élő Márton itt a szkreccsért és az
elektronikáért felel. A digitális tánc-
zene és a szabad jazz összegyúrásába
(nu jazz) talán a szordínóban prün-
työgő gitár erőteljesebb megjelenése
is belefért volna, de a trombita hang-
jai által bejárt teljes érzelmi vertikum
felmutatása személy szerint is hitele-
síti a névadó zenekarvezetőt. A ma-
nír- és teatralitásmentes előadásmó-
dért a fiúkat igazgatói dicséretben ré-
szesítem. –  Zab Ervin

PÉTERFY BORI & LOVE BAND | Megadó Kiadó

Készüljünk fel: a fiatal jazzénekesnő zenei világa a műfajt kevésbé kedvelők
fejét és fülét is elcsábíthatja. A PASO Summertime című rádióslágerében és
az Amorf Ördögök-utód Erik Sumo Bandben is éneklő Harcsa Veronika ma-
ga írja személyes hangvételű, angol nyelvű dalait, melyeket nőiesen mély,

enyhén füstös hangján búg el a közönségnek. Képzett zenésztársai, Blaho Attila jazz-zongorista, Oláh
Zoltán bőgős és Majtényi Bálint dobos ízlésesen fűszerezik a dalok alapjait, tudásuk megcsillogtatásá-
val – de nem öncélú fitogtatásával – formálják tovább a kvartett zenéjét. Külön piros pont a dobos né-
hol reggae-be vagy drumandbass-be hajló ütemeiért, amivel a kapucnis srácokat is bólogatásra kész-
tetheti az egyébként finomra hangolt smooth jazz. Mély, mégis könnyed muzsika, bot- és szűzfülűek
által is befogadható kis esti zene, amit érdemes koncerten is elcsípni: a színpadra termett énekesnő
nem rest együtt élni és táncolni a zenével, miközben a hallgatókkal való évődésre is jut ideje. – R. G.

HARCSA VERONIKA: You Don’t
Know It’s You | SmartMusic Records

Nyári fesztiválon kaptam el először a bandát: a tűző délutáni naptól senyve-
dő zenekar nevében Busa Pista MC (aki egyben a Reakció októberi számában
már méltatott Zuboly frontembere) kérte Istent, hogy tekerje le a fűtést. A
hangerőt viszont mindenki feltolhatja: reggae, funk, ska, rock és hiphop
alapokból építkező feel good muzsikát játszik a soktagú zenekar. A PASO-val
is együttműködő Élő Mártont (harsona), valamint Barabás Lőrincet (trombi-
ta) is a tagjai között tudó banda élén Busa és Columbo reppelnek, de a magyar underground afro hős-
nője és hőse (Sena és Kemon), a jamaicai Jah Turban, a PASO-énekes KRSA is részt vesznek a kollek-
tív örömzenélésben. A vidám hangulatban néhol felbukkan a politika is: a műfajban kötelező világ-
béke-követelés mellett, a B*szd fel a kéket című számban Busa osztja a rendőröket („dorgálsz és szét-
versz”). De mindegy, a kezeket így is, úgy is feltesszük a következő Irie-buliban. – R. G.

IRIE MAFFIA: Fel a kezekkel! |  Szerzői kiadás
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GRABOWSKI
VISSZATÉRT
írta: MOLNÁR NIKOLETT

Huszonegy évvel első bevetése után újra beizzítot-
ta a legendás Macskafogót, de vajon mi is belel-
kesültünk gyermekkorunk kedvenc rajzfilm-
jének folytatása láttán?
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› Mi volt nagyobb motiváció: folytatást készí-
teni a Macskafogóhoz, vagy újra a régi mun-
katársakkal dolgozni?
– Igazság szerint nem nagyon akar-
tuk folytatni, ezt már megtehettük
volna előbb is. Vitathatatlan, hogy a
Macskafogó a legnagyobb sikerem,
de sokkal jobban motivált, hogy a
pannóniásokkal még egyszer együtt
dolgozhassak, és tehetséges fiatal

kollégákat gyűjtsek magam köré – a
feleségem szerint ez most konzervált
egy időre. 

› Több mint egy hónapja játsszák A Sátán
macskáját a mozikban, milyen visszajelzése-
ket kapott?
– Körülbelül azt hozta, amire számí-
tottunk. Nem csináltunk közvéle-
mény-kutatást, nem ültünk be a mozi-

ba hallgatózni, a rokonság, az ismerő-
sök véleményét vettük csak figyelem-
be. Persze vannak sokan, akik fanya-
lognak, és erőteljes kritikával illetik.
Úgy védekezek, hogy egyszerűen nem
veszek tudomást róla. A Macskafogó
egy olyan mese, amihez „mindenki”
ért, és megvan a saját elképzelése, ho-
gyan kellett volna csinálni. Nem lehet
mindenkinek megfelelni. Eszi, nem
eszi, nem kap mást, ilyen lett. 

› A Macskafogó 2 látványvilága, ha úgy tet-
szik tradicionálisnak mondható. Mi a véle-
ménye a 3D-s rajzfilmekről?
– Eleinte nagyon ódzkodtam tőlük,
Nepp Józseffel ki is találtunk egy teó-
riát, hogy miért nem alkalmazzuk
ezt a technikát: nem eléggé élmény-
szerű. Aztán mégis rájöttem, hogy
hasznos és szép. Ettől függetlenül
sohasem fogok tiszta 3D-s rajzfilmet
csinálni, és ennek nagyon egyszerű
oka van: mert nem tudok.

› Kinek szurkoljunk a második részben, az
egereknek vagy a macskáknak?
– Ki-ki vérmérséklete szerint. Ez így
volt korábban is, annak ellenére,
hogy Teufel és Gatto eléggé ellen-
szenvesek, de rengeteg embernek ők
voltak a kedvencei. Safranek és a
patkányok önmagukban negatív ka-
rakterek, mégis kevesen szurkoltak
Grabowskinak. Az operettekben is a
bonviván a legunalmasabb szereplő,
a szubrettre, a táncos-komikusra
emlékszik szívesebben az ember. A
rajzfilmekben általában az egér a
sajnálnivaló, holott a valóságban a
macska a kedvenc háziállat. A máso-
dik részben tárgyalóasztalhoz ültet-
tük őket és békét kötöttek, ha nem
lesz harmadik rész, amiben elront-
juk, akkor ez így is marad.
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ESZI, NEM ESZI,
NEM KAP MÁST
Ternovszky Béla 65 évesen hetente kétszer teni-
szezik, lovagol, és már a következő rajzfilmjére
készül. Egy mesét soha nem lehet befejezni, 
szerinte a rendezés is élethosszig tart.

A CERUZA
MINDENHOL
UGYANAZ
Nemcsak az alkotók felett járt el az
idő, hanem a Macskafogó szereplőit
is meg kellett öregíteni, és ez volt a
legnehezebb. A Franciaországban élő
figuratervező a bemutatón látta
először, min dolgozott hónapokig.
Maros Zoltánnal beszélgettünk 
a premier másnapján.

TÚRA

KUL MACSKAFOGÓ
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mégis keve-
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Csendet kérek a teremben, kezdődik 
a tárgyalás! Igen, ott hátul is tessék
halkabbra venni a hangerőt! Ismerte-
tem a tényállást: felperes az Őregér és
a Főnök, a vádlottak pedig az újság-
írók. A vád: hazugság. 

felperesek szerint az újságírók mindig hazud-
nak, és pénzért bármit megírnak. Kezemet a
szívem fölé téve kijelentem: nem vagyok pacifi-
kálva, és lefizetve sem, így garantálom, hogy

csakis az igazat, a színtiszta igazat mondom. Az igazság
pedig a következőképpen hangzik: ami jó, az jó. A Sátán
macskája pedig vitathatatlanul ebbe a kategóriába tarto-
zik. Az első résznek az egyetemi kurzusok között simán 
F-es (kötelező) jelölést adnék, a másodiknak legrosszabb
esetben is A-t (kötelezően választható). A Macskafogó első
része az egyik legkomplexebb magyar társadalomkritika,
benne van minden: a kommunizmus, a rendszerváltás igé-
nye, ötlet a megoldásra, s mindez egy angol humorral fű-
szerezett görbetükrön keresztül, a Nyugat nagy ikonjainak
– úgymint Superman és a 007-es ügynök – pellengérre állí-

› 1989 óta él családjával Franciaországban. Magyar rajzfilm elkészí-
tésében nem is vett részt a Macskafogó első és második része közötti
időszakban?
– Nem, akkor kaptunk egy kedvező lehetőséget a pári-
zsi Disney-stúdióban, és azóta ott élünk. Azzal a felki-
áltással mentünk ki, hogy a ceruza mindenhol ugyan-
az, és az Asterix után majd hazajövünk. Aztán sorban
jöttek az újabb ajánlatok, és mindegyik előtt elmond-
tuk, ha végeztünk, akkor irány haza. Egyszer talán így
is lesz.

› Hogy tetszett a végleges verzió, elégedett vele?
– Soha, olyan nincs, hogy valami tökéletes legyen. El-
telt húsz év, és nem csak felettünk járt el az idő, a figu-
rákat is meg kellett öregíteni, ami nem egyszerű, hi-
szen például egy Grabowskit nem ábrázolhatok aggas-
tyánként. Ha több időm lett volna, sok mindent más-
képp csinálok. Nem minden szereplő lett olyan, ami-
lyen lehetett volna, ha tehetem, sokkal részletesebben
kidolgozom őket. Viszont egy nyaram volt megtervezni
a figurákat, így a mimika és a mozdulatok finomítása
az itthoni animátorokra maradt. Nem azt mondom,
hogy rossz munkát végeztek, csak nekem más a stílu-

som. Emellett az is időveszteséget okozott, hogy én
Franciaországban voltam, a többiek pedig Magyarorszá-
gon. E-mailben egyeztettük az egyes lépéseket, és a fele-
ségem egymaga alkotta a technikai személyzetet mö-
göttem.

› Miközben megtervez, elkészít egy karaktert, szüksége van rá, hogy
közelebb kerüljön hozzá?
– A rajzolás nekem munka, emellett persze nyilván van-
nak kedvenc figurái az embernek, a legújabb például
Mióka. A Disneynél mindig nagy hangsúlyt kapott,
hogy az animátorok alapos munkát végezzenek. Például
külön szafarit szerveztek a rajzolóknak, hogy az állato-
kat a saját környezetükben vizsgálhassák meg, szóval a
mese végére a szereplők legfinomabb árnyalataival is
teljesen tisztában vagyunk. Nálunk egész stábok dol-
goznak egy-egy figurán.

› Hivatali kötelessége szépeket rajzolni, míg másoknak ugyanez dél-
utáni szórakozás. Ön mivel foglalja el magát a szabadidejében?

– Sokaknak biztos furcsa, de hatalmas futballrajon-
gó vagyok. Szerintem Zidane egyenesen a 21. század
csodája.

tásával. Nincs túlmagyarázva, agyonbonyolítva, és felejt-
hetetlenek a poénok. Félévente, a kötelezően megrendezett
Macskafogó-délután alkalmával fel is írtuk a kívánságlis-
tánkra: „Még több Safraneket akarunk!” Megkaptuk. Érde-
kes, hogy ha egymás mellé tesszük a két részt, nem látszik,
hogy időközben eltelt huszonegy év – mondjuk, az orszá-
gon sem. Ugyanaz a hangulat és színvilág. Mégis kicsit
más: Grabowski pocakot eresztett, Cooki meghízott – ezzel
a „bádival” már nem mehet vissza a balettba sem –, és van-
nak persze új szereplők, köztük a fent említett Főnök és Őr-
egér is például. A történet néhány évtizeddel az egerek győ-
zelme után, a békés Cin Cityben játszódik. Az egerek abban
a hitben élnek, hogy megvalósult a szépségkirálynők leg-
nagyobb álma, a „világbéke”, de Pafrikában még maradt
egy leigázatlan macskatörzs. Tagjai négyfős elitkom-
mandót indítanak a hárommilliárdos egériség ellen, hogy
visszaszerezzék a macskák megkopott dicsfényét, és meg-
hódítsák Cin Cityt. A csoportot a transzcendentális termé-
szetfeletti – vagy inkább alatti – képességekkel rendelkező
Moloch vezeti, akit Mióka – a törzs aludttejfüggő táltosci-
cusa – idézett meg. Az informátoruk pedig Stanley, a nagy-
szájú újságíró. Ahogy a térbeli határok kitolódtak Cin City-
től Pafrikáig – ami még Pokiónál is messzebb van, a Civili-
záción túl –, úgy fonódott egybe a régi és az új a kerítés át-
lépésével. A társadalom fogalma ezzel egy időben általános
kiterjesztést kapott, és Safranek bölcselete is kissé közhely-
szerűen csendül fel: „ideje lenne betemetni a köztünk lévő
lövészárkot”. Bár a sztori önmagában erős, vezető egyénisé-
gek nem párosultak hozzá. Teufelék keveset szerepelnek, a
„civilizáción kinnszülött” macskák kevésbé karakteresek,
Grabowski pedig túl sokat szereli a Macskafogót. Ahogy egy
ismerősöm megjegyezte: „nincs is főszereplője”. Viszont az
összkép hatásos, együtt adják a mese ízét. A poénok nem
egy-egy karakterben koncentrálódnak, hanem szétoszla-
nak: jut belőle mindenkinek. Érdemes többször megnézni,
és figyelni a hátteret is. A legendás Disney-mesék karikatú-
rái rövid fáziskéséssel rendre visszaköszönnek (az Orosz-
lánkirály és Dumbó – csak hogy néhányat említsek). Fel-
merül a kérdés: miért nem frissebbek az utalások? Kérdés-
re nem illik kérdéssel válaszolni, de volt az utóbbi néhány
évben olyan Disney-mese, amely képes volt maradandó
nyomot hagyni maga után? A Macskafogó második része
biztosan fog. Az első részen nem tesz túl, viszont szégyen-
kezni sem kell miatta, igazán szerethetőre sikerült. Nincs
több mondanivalóm, a tárgyalást berekesztem. – kytin 

VÁDLOTT,
ÁLLJON FEL!

A

”
Nem látszik,
hogy idő-
közben eltelt
huszonegy
év – mond-
juk, az orszá-
gon sem
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z idei tél bővelkedik a váradi irodal-
mi évfordulókban. Tavaly novem-
berben volt Ady Endre születésének
130. évfordulója. Idén februárban
lesz száz éve, hogy a modern magyar
irodalom kiindulópontjának tekin-
tett A Holnap társasága összeült. El-
indultunk hát, hogy megkeressük a
genius locit. A múltidézésben segít-
ségünkre volt Péter I. Zoltán újság-
író, nagyváradi helytörténész. 

PECE-PARTI PÁRIZS
Ahhoz, hogy megértsük Nagyvárad
kitüntetett szerepét, érdemes egy
kicsit felidézni, hogy milyen szere-
pet is játszott Várad a századfordu-
lón. Az 1867-es általános fejlettségi
mutatók szerint Várad még Magyar-
ország középvárosainak sorában
foglalt helyet, de 1910-re az ország
négy legfejlettebb városa között
volt, csak Budapest, Pozsony és Zág-
ráb előzte meg. A városi fejlődés

csúcsidőszakának az 1898 és 1913
közötti másfél évtized számított.
Jellemző adat, hogy míg a kiegye-
zéskor csupán néhány üzem műkö-
dött Váradon, addig az első világhá-
ború előestéjén már 49 gyár üze-
melt. A város lakosságának 91 szá-
zaléka vallotta magát magyar anya-
nyelvűnek. A virágzásában nem kis
szerepe volt a zsidó polgárságnak,
mely 40 százalék körüli arányban
lakta a várost. 

A virágzó gazdasággal együtt
járt, hogy a XX. század elejére a ma-
gyar kulturális élet egyik legjelentő-
sebb központja Nagyvárad lett. Ek-
kor kapta némi iróniával a „Pece-
parti Párizs” nevet. A város a Sebes-
Körös partján fekszik, a Pece egy kis
patakocska, mely Váradon éri el a
Köröst. A Pece nagyváradi medre a
századfordulón mocsaras, bűzt
árasztó terület volt. A meder kikot-
rása állandó téma volt a város tör-

vényhatósági bizottságának ülése-
in, de a presztízsberuházás csak
nem akart elkészülni. A város polgá-
rai így gyakran élcelődtek a megol-
datlan helyzeten. Nesze neked, né-
gyes metró!

REDAKCIÓK HARCA
A századfordulós nagyváradi polgár-
ság híréhségét négy napilap elégí-
tette ki, ami országosan is egyedül-
álló volt. Még ma is két napilapja
van az 56 ezres nagyváradi magyar-
ságnak. Az újságírók közül sokan
nagy tehetségű, szárnyaikat bonto-
gató írók, költők voltak. Megfordult
itt Krúdy Gyulától kezdve Nagy End-
rén és Bíró Lajoson keresztül Juhász
Gyuláig az irodalmi elit színe-java.
A sztár azonban mindenképpen Ady
Endre volt. Ady élete legmeghatáro-
zóbb időszakának tekintette ezeket
az éveket. Egy helyen így ír erről:
„Váradon igenis a legimponálóbb je-

A

VÁRADIMESÉK

Nagyváradi kávéházak nyomában

MA VAN A HOLNAP
TEGNAPJA
írta: HEGEDŰS ZOLTÁN

A századforduló irodalmának két központi helyszíne volt: Budapest és Nagyvárad. Bihar-
ország fővárosában a kávéházak és az irodalom összefüggéseit vizsgáltuk. Hosszas keresgélés
után megtaláltuk Ady Endre szellemét, aki ma is ott ül az EMKE kávéház szegletében, épp a
Pro TV-t nézi, és Bergenbiert szürcsölget a lyukas terítő fölött.        

KUL
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lekben jósolja meg magát a jövendő.
Nálam ez nem lehet lokálpatrióta
rajongás, mert én nem vagyok
ősváradi, sőt nem is kötöttem és
nem is szándékozom kötni Nagyvá-
radhoz az életem sorát. De szere-
tem, becsülöm és sokra tartom e vá-
rost, mert magyar, merész, munkás
és modern. E város lelkében tehát
benne van az én credóm.”

A város „friss levegője” jótéko-
nyan hatott a tehetségekre, de az
egyszerű újságírókra is. A szerkesz-
tőségek (akkori nevükön redakciók)
munkatársai állandó harcban vol-
tak egymással, hogy ki hozza a leg-
frissebb híreket, ki tudja exkluzív
információkkal kiszolgálni a nagy-
érdeműt. Az „ellenséges” redakciók
újságírói folyton-folyvást ugratták
egymást, csínyeket eszeltek ki egy-
más ellen, néha csak a saját maguk
szórakoztatására.

A SZÁZADFORDULÓ 
VILÁGHÁLÓJA
A századfordulón a szellemi élet
központjai csakúgy, mint Budapes-
ten vagy Párizsban, Nagyváradon is
a kávéházak voltak. Az írók, költők,
újságírók naphosszat időztek eze-
ken a helyeken, és várták az új híre-
ket, az új városi pletykát, amiből a
másnapi újságokban kommentár,
jegyzet, glossza, karcolat, kroki,
humoreszk, pamflet, publicisztika,
tárca születhet. Aki valamit is szere-
tett volna tudni a világ folyásáról,
az a kávéházba ment. És volt is belő-
lük szép számmal. Az 1899-1900 kö-
zött a Bémer téren felépített Szigli-
geti Ede Színház környékén alakult
ki Nagyvárad kávéházi negyede. 

Ady 1899 decemberében érkezett
Váradra. Első útja a Magyar Király
kávéházba vezetett, itt találkozott
későbbi munkatársaival. A helyére
épült  Rimanóczy Szálloda aljában

pedig megnyílt a Royal kávéház,
1900 októberében. A gyönyörű, ek-
lektikus stílusú kávéház árnyas fák-
kal borított kertje igen népszerű volt
a váradi polgárság körében. A kávé-
ház nagyszerű belsője még ma is
szinte teljesen ép. Néhány évvel
ezelőttig az Oradea étterem műkö-
dött benne. Ma már teljesen elha-
gyatottan alussza Csipkerózsika-ál-
mát és várja a herceget, hogy feléb-
ressze. Állítólag egy olasz vállalkozó
vette meg az épületet, de nem na-
gyon iparkodik csókot lehelni sem a
kávéház, sem a szálloda ajkára.

LÉDA LOVE
Ady törzshelye mégsem a Royal lett,
hanem az 1902-ben megnyitott, a
tér másik sarkán található EMKE. A
kávéházhoz több nevezetes esemény
is kapcsolódik. 1903 szeptemberé-
ben itt ismerkedett meg a költő
Diósyné Brüll Adéllal, a versekben

”

A Royal ma
teljesen elha-
gyatottan
alussza Csip-
kerózsika-ál-
mát, és várja
a herceget,
hogy feléb-
ressze

MAJD HOLNAP
Az EMKÉ-hez köthető másik jelentős esemény A Hol-
nap társaságának megalakulása volt 1908-ban. Ady
ekkor már nem élt a városban, de szívesen látogatott
vissza oda. 1908. február 27-én találkozott Ady és hat
társa - Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd
Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka – az EMKÉ-ben,
hogy létrehozzanak egy modern szellemű és progra-
mú irodalmi társaságot. A név azonban nem született
meg. Ady ismét elutazott és meghagyta, hogy vissza-
jön három hét múlva, addigra találjanak ki valami
nevet. Természetesen a név Ady visszatértekor sem
volt még meg. A legenda szerint Ady a sarokban üldö-
gélt és amikor odafordultak hozzá, hogy mondjon
már valami jó nevet, a költő – borgőzös hangon – csak
annyit mondott: majd holnap. Dutka Ákos rögtön le-
csapott a névre, így lett az 1908-ban megjelent anto-
lógia neve A Holnap, melyet a modern magyar iroda-
lom kiindulópontjaként szoktak emlegetni.

csak Lédának szólított szerelmével.
Diósyné a találkozás helyszínéül a
Royalt jelölte meg, de Ady makacs
volt, és visszaüzent Lédának, hogy
ha szeretne vele találkozni, akkor
azt az EMKE-ben teheti meg. Ady
ugyanis nem nagyon kedvelte a
Royalt. Lédába viszont az első talál-
kozás után szerelmes lett. Nemso-
kára, szeptember 13-án a Nagyvára-
di Naplóban megjelent az első Léda-
vers, A könnyek asszonya.

Az EMKE ma is kávéház Astoria
néven. Igaz, volt már kiállítóterem
és rőfösüzlet is. Az épület külső fa-
lán emléktábla hirdeti, hogy egykor
itt volt Ady kedvenc kávéháza. A
belső viszont már nyomaiban sem
emlékeztet a múltra. Az enteriőr
ízig-vérig retró. Silány hetvenes
évekbeli asztalok mellett, hetvenes
évekbeli lepattant figurák keverge-
tik műanyag kanállal a bűnrossz
kávét. A sarokba állított készüléken
a Pro Tv adása megy. Az épület és a
kávéház egy román testvérpár tulaj-
dona, akik szemmel láthatóan
ügyet sem vetnek a dicső múltra.
(Halló! Vállalkozó kedvű herceg, ha
hallasz minket, ide is érdemes be-
térni!) 

A MÜLLERÁJTÓL A LLOYDIG
Ady kedvencei közé tartozott még 
a Müller Sándor által üzemeltetett
kávéház és cukrászda a Szent László
téren. A népnyelvben a tulajdo-
nos nevéből fabrikált szóval
Müllerájnak nevezték. 1901-ben je-
lent meg a Nagyváradi Friss Újság-
ban Adynak az Egy kis séta című
írása, melyben – a nagyváradi Ka-
nonok-sor bezárt zsalugáterei kap-
csán töprengve – kirohanást intéz a
katolikus egyház ellen. A költőt
ezért a művéért néhány napra le-
csukták. A börtön ablaka a
Müllerájra nézett, így Ady láthatta,

Az EMKE ma:
szocialista
románizmus

Nagy Endre: Egy város regénye (részlet) 

„A Magyar Királyban egymás mellett volt a két szélsőséges világnézet törzsasztala. Az egyik
asztal körül a klerikálisok ültek, a Reakció, a másik körül pedig a László király páholy em-
berei, a Progresszió. Mindkét társaság országos, sőt európai viszonylatban is az irányzat
legmagasabb csúcsát képviselte. A klerikálisok akkor indították meg a Tiszántúlt, az ország
egyetlen ultramontán napilapját. (…) A László király páholy pedig állandóan újabb és
újabb reformötletekkel tartotta izgalomban egész Európa radikális társadalmát.”

2008feb_45-60_5.qxd  2008.01.29.  16:25  Page 49



50

”

Kora este
óta ott mulat
egy nagyon
előkelő
külsejű fia-
talember,
gróf Krúdy
Gyulának
hívják

amint barátai a szabadban
őrá emelik a poharukat és
koccintanak. A Traian
parkban található Mülleráj
ma Ady-emlékmúzeum, az
alagsorában egy Chanson
Café nevű kocsmaféle mű-
ködik. A századfordulón
híres volt még a Bémer téri
Pannónia kávéház. A Pan-
nónia ma étteremként

működik Transilvania néven, szintén
szocreál stílusban, az Elite-et elbon-
tották, helyére egy lakótömböt húz-
tak fel, az aljában ma a román légi-
társaság, a Tarom működtet irodát.

Krúdy Gyuláról maradt emlékeze-
tes a Lloyd kávéház. A fiatal író, aki
korrektornak szegődött a Szabad-
sághoz, már megérkezése napján itt
rúgott ki a hámból. Nagy Endre így
számol be a történtekről: „Éjfél után
megszólalt a telefon. A Lloyd kávé-
ház főpincére Laszky Ármint (a Sza-
badság c. lap tulajdonosa – a szerk.)
kérte a telefonhoz. (…) Pulykavörös
arccal számolt be róla, hogy mit kö-
zölt vele a főpincér. Kora este óta
ott mulat egy nagyon előkelő külse-
jű fiatalember, gróf Krúdy Gyulá-
nak hívják. Rettentő nagy ricsajt
csapott, francia pezsgőt rendelt, a
kávéház törzsvendégeit is azzal
itatta. Százhúsz koronát tesz ki a
ceche, de készpénz helyett a névje-
gyén egy bont adott, hogy majd
Laszky Ármin kifizeti. Hát most
jöjjön Laszky Ármin, és váltsa ki.
Mert addig ki nem eresztik onnan.”
A Lloyd ma már szintén a múlté.
Portáljait befalazták, és ma az or-
vosi egyetemnek ad helyet az 1918.
december 1. téren. 

KULTÚRA

Ady Endre: 

A kávéházban
(Részlet) 

„Kávéházi sarok-asztal,
Körülüljük szépen.
Így szoktuk azt minden este,
Így szoktuk azt négyen.
Diskurálunk, elpletykázunk
Egyről-másról, sorba –
Másképen a téli este
Rém-unalmas volna”

dy asztalához ülünk az
EMKE-ben. Számoljuk a
lyukakat a zöld terítőn, és
nézzük a pincér nénik fű-

zős cipőit. A Pro TV-n (amely tovább-
ra is sokkal jobb, mint a magyar ke-
reskedelmi tévék) éppen a mindig
elegáns fanarióta, Adrian Nastase
magyarázza, hogy hová (nem) tett
pár milliárd lejt. Kávét kérünk, meg
sört. A kávé borzalmas, a sör lan-
gyos. Külön zavaró, hogy a kávéhoz
műanyag kanalat adnak. Az étkész-
let többi része gyerekkorunkat idézi:
ilyen kék csíkos, fehér bögrék voltak
a nyolcvanas évekbeli Magyarország
sok vidéki szállodájában. Körbené-
zünk: most sem történik, talán száz
éve nem történt semmi. Az ablak
mellett ülünk, látjuk a nagyjából
két négyzetméteres pékséget, ahol
előbb vettünk három lejért (vagy
ahogy mostanában mondják: há-
rom RON-ért) valami pizzaszerűsé-
get. Íze egyáltalán nem volt, de nem
baj, mert az ilyet állva kell enni, itt,
az EMKE előtti kis parkban, ahogy
az előbb mi, most meg egy kis ci-
gánygyerek teszi. 

Ha az egyik magyar bank főtéri,
Avram Iancuról elnevezett fiókjában
elég pénzt vettünk magunkhoz, jö-
het a vacsora. Alapos előkészületek
után a Tavernát (az Eminescu  utca
és a sétálóutca sarkán) választjuk,
amely kicsit falusias jellegű, de kor-
rekt. A pacallevesre, csorbára nem
lehet panasz, míg a marhanyelv ki-
csit túlfőtt. Nem sajnálják az anya-
got a csirkés palacsintából és a fok-
hagymás tarjából sem, ezért elége-
detten távozunk. A Szent László
koktélt már a Kakoon Café &
Lounge-ban (a sétálóutcán, az
Orange  bolttal szemben) találjuk
fel. A teabolttal feltuningolt hely
diszkrét miliője miatt inkább rande-
vúkra alkalmas, de azért jól érezzük
magunkat. Az éjszaka már a Chan-
son Caféban  ér minket, ami a nagy-
váradi fiatalság egyik divatos talál-

kozóhelye, a Mülleráj alatt, a Traian
parkban. Modern, de emberi lépté-
kű söröző, úgyhogy otthon va-
gyunk. Innen megyünk át a legjobb
magyar éjszakai diákmulatóba, a
King’s Clubba (az Aurel Lazar utcá-
ban). Nem csalódunk, sőt! A szepa-
rékban külön pincérhívó csengő
építi bennünk a dzsentrit egészen
hajnalig. Mindehhez hosszú órá-
kon át jó zenéket kapunk, úgyhogy
egyúttal leendő törzshelyet is ava-
tunk. 

A Sas Palota egyik pincéjében (itt
van ugyanis az NMD főhadiszállása)
találkozunk Debreczeni Sándorral, a
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
elnökével. Mivel a honi tapasztala-
tokból kiindulva bizalmatlanok va-
gyunk a nagyon fiatal politikusok-
kal szemben (Debreczeni 24 éves),
kellemes meglepetésként ér min-
ket, hogy a nagyváradi magyar di-
ákélet és a diákszövetség valóban
fejlődik, bővül, és elsősorban nem a
vezetők karrierjének építéséről szól.
Az albérletkereséstől az ösztöndíj-
szervezésen át a közösségi élet meg-
teremtéséig, a diákhitelrendszer
előkészítéséig vagy az uniós pályá-
zatokig számtalan hasznos dologgal
foglalkozik a szervezet, amelynek
irodája a váradi magyar diákság
egyik központja. Amikor azzal
szembesítjük az NMD vezetőjét,
hogy esetleg néha nem elég harco-
sak az érdekérvényesítésben, ár-
nyalt választ kapunk: „Itt akarunk
élni hosszabb távon, és erőszakkal
semmit nem lehet elérni.” Az ered-
ményeik magukért beszélnek. És
tény: bár az RMDSZ-hez állnak köze-
lebb, ők nem az új keletű erdélyi
magyar baloldal-jobboldal megosz-
tottságban értelmezik magukat, ha-
nem pragmatikusan gondolkodnak,
ami nem jelent önfeladást, sokkal
inkább kooperáláson alapuló érdek-
érvényesítést. Kiderül majd, hogy
hosszabb távon mire lesz ez elég.
Drukkolunk. – NÉVAI GÁBOR 

A
NAGYVÁRADI MORZSÁK
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az eredményben. Alig maroknyi po-
litikusunk ragad tollat, mikor meg-
tér szerény hajlékába az ország épí-
téséből. De ne fussunk előre. Példa-
mutató nagyságokat csak a régmúlt-
ban találunk: Zrínyi Miklós vagy Eötvös
József egyaránt kiváló alakja történel-
münknek és irodalmunknak, azóta
sem termett több ilyet Magyarhon. 

Janus Pannonius pályáját az idei
Mátyás-évforduló miatt is érdekes
felemlegetni. Magas egyházi és ud-
vari tisztségei mellett diplomata –
az irodalomban is. Pannónia földjén
korán nyíló mandulafácska volt, a
reneszánsz Itáliába mint otthonába
tért meg útjai során. Először az iro-

dalmat is Mátyás szolgálatába állít-
ja, majd verseiben is a „zsarnok” el-
len fordul, persze antik mitológiai
képekbe burkolva lázadását, mikor
nagybátyjával, Vitéz János érsek-
kancellárral együtt belekeveredik
egy, mondhatni, dilettáns összees-
küvésbe. Mátyás őt csak pécsi püs-
pöki székhelyére száműzné, ám tü-
dőbetegsége fiatalon végez vele.
Még több műve kallódott volna el,
ha Mátyás nem gyűjteti össze azokat
a Corvina számára.

Reformkor, 1848: Kölcsey Ferenc,
Eötvös József. Több oldalas méltatá-
sokra érdemes nevek, tisztelgünk
emberi, írói és politikusi nagyságuk
előtt és megyünk tovább: Táncsics
Mihály sokáig csupán a röpirat-iro-
dalom mindenese. Amikor a nép ki-
szabadítja, és magát fogva a kocsi
elé körbehordozza Pest-Budán ’48
tavaszán, éppen lázító sajtóvétsé-
gért raboskodott, mert cikkeiben
földosztást követelt. Ehhez később
is ragaszkodik, erős balossága miatt
pedig a forradalmi kormány is be
fogja tiltani a lapját… A Bach-rend-
szerben is magányos forradalmár,
az újabb börtönbüntetésből már
megrokkanva távozik. 

Petőfit a politikai események oly-
annyira feltüzelték, hogy megkoc-
káztathatjuk (még a jó ízlés határán
belül maradva, sőt, egy irodalom-
történészre támaszkodva), nagyjá-
ból ’48 március idusának éjjelén fo-
ganhatott Petőfi Zoltán. „Forrada-
lom van, barátom, s így képzelhe-
ted, mennyire vagyok elememben!”
– írja utóbb Aranynak. Fia éppen a
márciusi forradalom után 9 hónap-
pal születik. A költő megpróbálko-
zott a képviselőválasztással is 1848
nyarán (ezért is szerepel cikkünk-
ben), de megalázó kudarcban volt
része Szabadszálláson. Írói-politiku-
si reményeit A XIX. század költői című
versben összegzi gyönyörűen (még a
forradalom előtt), de a már többszö-
rösen is átélt kudarc, reményvesz-
tettség visszhangzik Az apostolból. 

Ferenc Jóska fél évszázada: Eötvös
Károly közíró, ügyvéd, a kiegyezés
után liberális képviselő. Még külön
pártot is alapít, amúgy pedig a kor
szokása szerint jön-megy a pártfor-
mációk között. A tiszaeszlári zsidó
vérvád hírhedt perében (1883) védő-
ként európai hírnevet szerez. Amikor
átlép az új Tisza István-pártba 1910-
ben, hiába annak sikere, ő népszerű-
ségvesztése miatt kiesik a parlament-
ből. Az Utazás a Balaton körül című
könyvét már ajánlottuk (UFi, 2006. júli-
us), most csak annyit: tavaly épp ti-
zenkettedszer adták ki a korabeli Ma-
gyarország  nagyszerű leírását.

Előfordult, hogy parlamenti kép-
viselői fizetéssel szponzorálták a kor
élő klasszikusait, s ezt ők is mecena-
túrának tekintették: Mikszáth talán
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ortárs politikusaink „írótagozatá-
ból” (már ha összeborulnának) nem
telne ki egy minifrakció sem. Ez,
mondhatni, szerencse a magyar iro-
dalomra nézve, mert látni fogjuk:
egyelőre keveseknek sikerült beke-
rülni a digitális Pantheonba
(www.irodalmiakademia.hu)  – ők
is inkább íróból lett politikusok,
mint fordítva. Mi olyanokat keres-
tünk, akik ezt valamennyire párhu-
zamosan művelték. 

Eleink nemes kétkezes hagyomá-
nya, mikor még karddal és pennával
egyszerre viaskodtak az ellennel,
visszatérni látszott a rendszerváltás
csatározásaival, ám csalódnunk kell

K

És mi szépet írnak politikusaink?

ÍRÓTAGOZAT
írta: NAGY ANDRÁS ISTVÁN

Előző számunkban azt találgattuk, miket olvashat-
nak népünk vezetői, most szűkítjük a kört: az iro-
dalom autonóm felségterületére merészkedő poli-
tikusokat vesszük szemügyre. Napló, memoár, pub-
licisztika nem játszik, csakis a szépirodalmi(nak
szánt) művek.       

DAKOTAÍRÓKÉZ
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mindössze kétszer szólalt fel a T.
Házban, abból az egyik olyasmi
volt, hogy csukják be az ablakot. Ő
és Jókai azért kapták mandátumu-
kat, amiért nevük csak a „romanti-
ka, korai realizmus” című fejezetek-
ben szerepel. Ahogy a lexikonok ír-
ják róluk: „kritikát idillbe ágyazó lá-
tásmód” jellemezte őket, magyarul,
még nem mentek át Émile Zolába. A
keserű Móriczot már nem fogják
megkínálni ezzel a stallummal.
Bánffy (írói nevén Kisbán) Miklós: lásd
mint Kölcsey. 

Az „átkos” pol-irodalma iránt ér-
deklődő ínyencek olvassák el a
négyesfogatbeli Révai József versét
Földesi Margit könyvében. 

És végre elérkeztünk a ma
(pénz)költő–(le)író fejedelmeihez.
Megjegyzés: aggódva vettük észre
nyomozó munkánk során, hogy az
írói véna nem igazán jellemzi a
jobboldalt. Bár Semjén Zsolt fiókjá-
ban lapulhatnak vallomásos, sőt lá-
tomásos elbeszélő költemények (itt
semmiképpen se a Pajzán Toldi
utánköltésére gondoljunk), és bár e
térfélről is írnak publicisztikákat
(Csapody Miklós stb.), irodalmat
már kevesebbet találtunk. A mon-
dás szerint (nem az utcán, hanem a
parlamenti folyosón) egy eldobott
féltégla több írót, költőt találna el a
baloldalon, mint a jobbon. Úgy lát-
szik, a dakoták átvették a hatalmat
az irokézek felett… Két név hiánya
feltűnő lesz „jobbról”: Csurka István-
nál éles a cezúra írói, majd közéleti
tevékenysége közt, Csoóri Sándorra pe-
dig, noha az MDF egyik gründolója,
tiszteletből nem ragasztjuk rá a po-
litikusi címkét.

Hegyi Gyula (1951) szocialista EP-
képviselőt (civilben építőmérnök,
újságíró), mint maga vallja be ne-
künk, a Mozgó Világos P. Szűcs Júlia
„vezette rá az esszéírás örömére”.
Ennek részleteibe nem mennénk be-
le, de őszintén ajánljuk könyveit az
érdeklődőknek. Felhívjuk a figyel-
met a képviselő úr második verses-
kötetének címére (Európai földalatti,
1980; Vattacukrot lenne szép kapni a kijá-
ratnál, 1986; Alexandria, 1998). A szélke-
rék dala című esszé-útirajz kötetből
(2005) inkább egy művelt világuta-
zó, mintsem egy utazó írónagyság
képe bontakozik ki. Ínyencséget
ajánlunk tőle desszertnek, legelső
kötetét, persze csak a címe miatt: A
baloldaliság öröme (1993) a rendszer-

váltásról és egyéb balgaságokról szó-
ló kisebb írások gyűjteménye. Nem
mellesleg monográfiát írt Jirí
Menzelről (1990). Ezres nagyságrend-
ben írt cikkeit honlapján gyűjtötte
össze.

Jánosi György (1954) a szoci kártya-
pakli régóta alul, talonban fekvő,
csupán a kényes szavazások alkal-
mával előtérbe kerülő, kollektív ön-
kritikusa: szomorú szemű, szigorú-
an titkos poéta. Eredetileg népmű-
velés, szociológia szakokat végzett,
doktorált, első írásai is e témákban
jelentek meg. Nem mintha éppen
őrá illett volna a tornamez a kabi-
netben, de miután Gyurcsány az ő
tárcáját használta ugródeszkaként
2003-ban, alanyi költőnk belecsa-
pott a húrokba. Szép sorban három
egyformának tűnő, kellemes fotók-
kal illusztrált kis verseskötettel je-
lentkezett (Részeg angyalok, 2005; Bu-
kott angyalok, 2006; Néma angyalok,
2007), amelyek  egy zsebben is elfér-
nek (bár ki olvas a villamoson bu-
kott minisztert?). Ahogyan a ter-
jesztő könyvajánlója mondja: „a po-
litizáló értelmiségi erkölcsi és etikai
dilemmáit járja körbe”. Még egy
debreceni színpadot is megjártak a
versei az ezek szerint bátran kísérle-
tező „Radikális Szabadid Színház”
jóvoltából. A rövid szabadversek
őszinte, cicomák nélküli hangon
szólnak, megannyi mélyről jövő
kétkedés, útkeresés. Bár a példaké-
pek felismerhetők, és a túlzott elvá-
rásokkal érkező olvasó csalódhat, Já-
nosi művei még mindig az ajánlha-
tó kategóriába esnek. 

Lévai Katalin (1954) szociológus, az
MSZP európai parlamenti képviselő-
je, aki szerénytelenül önnön magát
kandidálta köztársaságielnök-jelölt-
nek, újabban memoárban (Táncrend
nélkül, 2006) és szerelmetes prózában
utazik. Két lektűrje a Párnakönyv és
más mesék (2006), ill. a Vörös szőnyeg (A
szerelemben mindent szabad alcímmel)
tavalyról. Utóbbi egy színésznő-üd-
vöske és egy törtető politikus von-
zalmának és szakításának sztorija.
Reális (vagyis elég rossz) képet fest a
politikusokról, de szerencsére nem
mérgezi a történetet aktuális párt-
politikai megjegyzésekkel. Egyértel-
műen nem derül ki ugyan, melyik
kormányzat idején dúl hőseink közt
a szerelem és az ármány (hoppá, az
egyik ilyen akció pártirodában esik
meg!), de van egy utalás a nyugdíjak

értékének zuhanására, és ezt ugye
nem kell magyarázni az olvasótá-
bornak… („Elvették a…!”) Szigorú
Recenzens rovatunk egy ötös listán
2/3-ra osztályozná, és azért a felfelé
kerekítés, mert a számos stílusfi-
cam közt előfordulnak jó leírások is.
Hogy rövidre zárjam az értékelést:
ha lehet választani, inkább Tisza
Kata for president!  

Lássuk, kiket találtunk jobb kéz
felől. Kulin Ferenc (1943), az MDF mai
fiatalok által már nem is ismert
szürke eminenciása kiváló (reform-
kori) irodalomtörténész (eredetileg
magyar-orosz tanár). Drámái (A bu-
kásunk lesz a vesztetek című kötetben,
1987) bár a múltban játszódnak,
nem nehéz őket párhuzamba állíta-
ni a vajúdó rendszerváltással. Kulin
Györggyel és Fábián Zoltánnal
együtt sci-fi regényt is írt (Aster,
Magvető, 1971). Fábián csupán a
vázlaton dolgozott, csillagász nagy-
bátyja a „science”-t adta, a „fiction”
írójaként így csak a rendszerváltás
médiapolitikájának egyik kulcssze-
replője, a Mozgó Világ nyolcvanas
évekbeli szerkesztője marad… A mi-
nap emlékezett meg pártja (ill. párt-
jának metamorf maradéka) Csengey
Dénes (1953–1991) születésének 55.
évfordulójáról. Még tisztán ment el
közülünk, akárcsak Krassó György
(1932–1991). A hajósiskolát, a szak-
munkáséletet és az egyetemet is
megjárt író-politikus életművében
éppoly elválaszthatatlan e kettő,
mint reformkori kollégáinál.

ZORDON NORDIKUS PRÓZAI KIRÁLYFI
Tágan értelmezve a közéleti személy fogalmát, rendkívül érdekes pozíciókban bukkanhatunk külföldi írókra,
például egy norvég királyfira: Ari Behn, a pályakezdő író és targoncavezető szerelmi házassággal került az oslói
udvarba. Remek, jeges leheletű, igazi skandináv egzisztencialista kisprózája már magyarul is olvasható (Ro-
hadt szomorú).

Jánosi György: 

2005
farkasok vagyunk
falkáink foglya
elvadult vérünk
átok se fogja
nem számít többé
belülről mi rág
írják a sorsunk
lángol a világ
zárva a kapuk
zárva az ajtók
vadászok vagyunk
vadak vagy hajtók
nincs választásod
ölsz ölnek öletsz
nem vagy már szabad
parancsot követsz

”

A mondás
szerint (nem
az utcán, ha-
nem a parla-
menti folyo-
són) egy el-
dobott fél
tégla több
írót, költőt
találna el 
a baloldalon,
mint a job-
bon
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közgyűjtemények pénzügyi válsága
már a spájzban van. A gondokra
nem ad gyógyírt az sem, hogy a kor-
mány ismét eltörölte az állandó ki-
állítások ingyenes látogathatóságát. 

MÚZEUM NO FREE
Franciaországban január elejétől –
kísérleti jelleggel – féléves időtar-
tamra ingyenesen látogathatóvá tet-
tek 14 állami múzeumot. A francia
állam fel akarja mérni, hogy az in-
tézkedés növeli-e a látogatások szá-
mát. Nálunk az állami múzeumok
már túl vannak a tesztidőszakon.
Igaz, ez a próbaidő majd négy évig
tartott. 2004-ben az Európa-terv ke-
retében Medgyessy Péter jelentette
be, hogy ingyenessé válnak a múze-
umok állandó kiállításai a magyar
állampolgárok részére. A hosszúra
nyúlt kísérlet nem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket. A kormány
2008. január 1-jei hatállyal eltörölte
az ingyenességet. A szakmát már a
bejelentés időpontjában megosztot-
ta a kérdés. Szakemberek felhívták a
figyelmet arra, hogy abban az eset-
ben lehet az ingyenességet alkal-
mazni, ha az állam megfelelően
kompenzálja a kiesett bevételt. Per-
sze nem így történt. Baán László, a
Szépművészeti Múzeum főigazgató-
ja az ingyenesség eltörlésekor azt
mondta: elhibázott lépés volt a
2004-es határozat. Az akkori döntés-

sel összességében 600-700 millió fo-
rintot veszített évente a múzeumi
szakma, és az ingyenesség nem ho-
zott több látogatót a múzeumokba.

ALFA HOLDBÁZIS
Az ingyenesség az akkori Kulturális
Minisztérium által kidolgozott Alfa-
program keretében került bevezetés-
re: „az Alfa-program a magyar mú-
zeumi modernizáció átfogó fejlesz-
tési koncepciójának, ill. középtávú
stratégiai programjának első meg-
valósítási üteme” – szól a hivatalos
minisztériumi megfogalmazás. Jól
hangzó adat, hogy négy év alatt 1,2
milliárd forinttal támogatta a kor-
mány az Alfa-program által az ön-
kormányzati múzeumok fejleszté-
sét, amiből 53 projekt, benne 38 ki-
állítás létrehozása vagy felújítása
valósult meg, ez a támogatás azon-
ban évente alig 300 millió forint,
aminél sokkal többre lett volna
szükség. 

Azt, hogy változtatásra, megúju-
lásra szükség van, a lapunknak nyi-
latkozó L. Simon László író, kulturá-
lis szakértő is elismeri. L. Simon
Lászlónak, aki egyben a Fejér Me-
gyei Közgyűlés oktatási és kulturális
bizottságának az elnöke, tavaly ok-
tóberben jelent meg Versenyhát-
rány című, kultúrpolitikával foglal-
kozó könyve. „A kulturális intéz-
ményrendszer jelentős részében el-

maradt a rendszerváltás, illetve a
konszolidáció. Ez alatt azt értem,
hogy az intézményrendszer jelentős
része ugyanaz és ugyanolyan struk-
túrájú, mint az átkosban, csak a
fenntartó neve változott tanácsról
önkormányzatra” – mondja L. Si-
mon, majd hozzáteszi: „miközben
az állam milliárdokat fordított a
bankszektor konszolidációjára és fo-
lyamatosan milliárdokkal támogat-
ja a magánszektort, aközben a kul-
túra szereplőivel fölényesen közli,
hogy nem kaphatnak pénzt
»ajándékba«”. 
A megyei múzeumok filléres gon-
dokkal küszködnek. Télen például
sok vidéki múzeum ki sem nyit,
vagy rövidített nyitva tartással éri el
közüzemi számláinak csökkenését.
A fenntartó megyei önkormányza-
tok segítenek, ameddig tudnak, de
ők is súlyos forráselvonástól szen-
vednek. Fejér megye például a 2007-
es esztendőben a 32 intézményének
fenntartására 500 millió forinttal
kapott kevesebbet, mint az előző év-
ben. És ez nem csak ebben a megyé-
ben volt így. Jól látható, hogy a kor-
mányzat így bünteti a megyéket
azért, mert azok – Heves megye ki-
vételével – ellenzéki vezetésűek. A
problémák továbbgyűrűznek a mú-
zeumokba is. Firtl Mátyás, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormány-
zat közgyűjteményekért felelős alel-
nöke azt mondta: „a megyei múzeu-
mok fenntartási költségeinek 60-
70%-át az önkormányzat saját bevé-
teléből kell biztosítani, mivel a kor-
mányzat egyre inkább kivonul erről
a területről”. Mindez azt eredmé-
nyezheti, hogy az egységes irányí-
tású megyei múzeumok – mivel
nem tudják őket fenntartani – tag-
intézményeiket a városi önkor-
mányzatok kezébe adják, ahol már
korántsem biztosított a megfelelő
szakmai hozzáértés és az egységes
koncepció. 

KÖSZ
A fekete leves a központi hatalom
megítélése szerint azonban még
nem volt elég keserű. A kormány a
21/2007-es rendeletével kivette a
megyei múzeumok kezéből a jelen-
tős régészeti feltárásokat, és azokat
egy központilag létrehozott új intéz-
ményt, a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálathoz (KÖSZ) helyezte.
Tudvalevő, hogy minden építkezés
(autópálya, lakópark stb.) megkez-
dése előtt az adott területen régésze-
ti feltárást kell végezni. A régészeti
feltárások eddig jelentős bevételt
hoztak a megyei múzeumok kony-
hájára, amiből az elmaradó állami
források hiányát pótolni lehetett. A
szakma egyöntetűen elutasította az
intézkedést, a kormány azonban
hajthatatlan maradt.   

KULTPOL
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A

A közgyűjtemények súlyos anyagi gondjai

MÚZEUMLEÉPÍTÉS
írta: HEGEDŰS ZOLTÁN

Fekete éve volt a megyei közgyűjteményeknek a 2007-es esztendő.
Az önkormányzatokat – így a múzeumokat is – sújtó drasztikus
kormányzati pénzelvonás mellett a hatalom kivette a jelentős
régészeti feltárásokat a megyei múzeumok kezéből.
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agyar vidék, a 21. század első évei-
ben. A Feszty-körkép dicső képei he-
lyett kopár, kietlen pusztaságot lá-
tunk a történet színhelyéül szolgáló
szoba falán. Mindenki előtt ismert
hangulat. E meddőség közepén él-
nek Blondinék. Az asszony (Für Ani-
kó) kevésbé vonzó már nem is lehet-
ne: egybenőtt szemöldökök, táskás
szemek, elnyűtt ruha. A húsüzem
leépítése óta munka nélkül tengődő
férjnek, Blondin Gáspárnak (Csuja
Imre) már csak a hetven csatorna
közti kapcsolgatás tartogat örömöt;
hitvese noszogatására öngyilkosság-
gal fenyegetőzik. 

Szándékának híre gyorsan elter-
jed a községben: a rafkós rokonok,
barátok lassan ráébrednek, hogy a
küszöbön álló halálból akár hasznot
is lehet húzni. Megfelelő honoráriu-

mért miért ne lehetne Blondin Gás-
pár a szakmáját ellehetetlenítő kor-
mányzat mártírja, vagy a tehetség-
telen popdíva (Bíró Kriszta) áldoza-
ta? Ehhez viszont Gáspárnak csak-
ugyan meg kell halnia. A haláltusát
élőben közvetítő show-t „PálShow”
Pál (Debreczeni Csaba) vezeti, valódi
jutalomjátékkal. Lepereg a vissza-
számlálás, ekkor azonban lesújt a
valódi dráma: Blondin mégsem akar
meghalni. A körülötte zajló forga-
tag visszahozza életkedvét. Társai
nem nézhetik tétlenül álmaik szer-
tefoszlását. A feleség nem habozik:
három döféssel végez urával.

Tasnádi verses komédiaadaptáci-
ójának igazi értékét a jelenségek
megragadása és mesteri megformá-
zása adja. A verses elbeszélés kínál-
ta szellemes sziporkák értékéből

nem von le az sem, hogy a rímeket
olykor alpárian trágár (de nem öncé-
lú) megnyilvánulások törik meg.
Hálás szerepek sorában lubickolnak
az Örkény Színház társulatának tag-
jai és a vendégművészek. A remek
adaptációhoz méltó rendezés társul:
Mácsai Pál talán a szövegből adódó
összes szellemes geget kihasználta.
Az előadás légkörétől kissé idegen a
Mácsai-jegyként is felfogható ka-
marazenekar és a két énekesnő. 

Négyszázan ülünk az Örkény
Színház nézőterén, nevetünk az el-
túlzottnak tűnő gesztusokon, a
stupid alakokon, majd a hahota
közben egyenként kezdünk rádöb-
benni, hogy korunk egyik leghite-
lesebb korrajzát és társadalomkri-
tikáját látjuk.

– HRABOVSZKY GÁBOR

M

SZÍNHÁZ

Budiba alulról

Tasnádi István: FINITO (Magyar zombi)
Verses komédia. „A szerző szívesen kijelenti, hogy az alapötletet Nyikolaj Erdmantól lopta.” 

Örkény Színház, rendező: Mácsai Pál

gen egyszerű története van Nagy Ig-
nác 19. századi író darabjának. Az
eddigi alispán megbízatásának le-
jártával választásokon döntenek a
tisztség újbóli betöltéséről. A kam-
pány fölvillantja a képmutató politi-
kusok összes gyarlóságát, a válasz-
tók megnyerésének titkait (etetés-
itatás), majd happy endként mégis
győz a csendes, visszahúzódó, tisz-
tességes, szolgabíróként is csak a se-
gítő szándéktól vezérelt Tornyai. A
választási hajcihőt átszövi – és meg-
színesíti – néhány szerelmi meg sze-
relmeskedő viszony.

A több mint 150 éves darab során
többször fedezünk föl jelenkori poli-
tikusokat, politikai szituációkat,
máig érvényes jelenségeket, ám
ezek többnyire nem átütőek – in-
kább közhelyesek. A böszme szó el-
hangzásakor taps, már-már ováció
tör ki, ami a szünetben tapasztalt
egy főre eső kiugróan magas Nagy-
Magyarország- és csodaszarvas-kitű-
ző után nem lep meg.

Gyakorlatilag minden jelenetben
elhangzik egy dal, néha több is. Túl
soknak tűnik. Persze lehet, hogy
nem az, de akkor dalestre készülve
induljunk megnézni a Tisztújítást.
Még egy operettben sincs ennyi dal-
betét két próza közt, bár az eltúl-
zott, idétlen gesztusok, percenként
tapsot provokáló teátrális beállítá-
sok, az egész játék színvonalának
láttán nyugodtan lehetne akár ope-
rett is. Sok néző olyankor is nevet,
amikor nincs min: csak érződik,
hogy a rendezői (Szinetár Miklós)
elme valami vicceset szánt oda.
Ilyen félig sikerült ötlet a
maradáspártiakat jelképező távirá-

nyítós csiga többszöri értelmetlen
átszáguldása a színpadon anélkül,
hogy a haladók hasonló szimbólu-
ma föltűnne.

Összességében valamennyi figu-
ra félkegyelmű idiótaként jelenik
meg, amit nyilván a valóság görbe
tükreként képzelt el a rendező, de a
megvalósítás olyan fokú lett, hogy
már szinte a nézőket tekintik hülyé-
nek a szórakoztatás eme infantilis
szintjével. Mintha nem is az Új
Színházban lennénk, mintha nem a
jelenkori színjátszás kiemelkedő
alakjait (Eperjes Károly, Hirtling Ist-
ván, Györgyi Anna) látnánk. 

Eperjes Károly figurája markáns
és komikus, de megpillantva szinte
már előre izgulok, hogy egyetlen
grimaszból és néhány megszokott
gesztusból építkező karakterét el
tudjam vonatkoztatni  Hippolyttól,
Karnyóné Lipittlottyától, meg a töb-
bi szerepétől. Még szerencse, hogy a
díszlet és a körülmények segítik az
azonosítást. Kiemelkedő alakítást
nyújt viszont Almási Sándor dr. He-
ves ügyvéd szerepében. – H. G.

I

Nagyoperett az Új Színházban

Nagy Ignác – Parti Nagy Lajos:

TISZTÚJÍTÁS
Új Színház, rendező: Szinetár Miklós
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mióta az eszemet tudom,
próbálom megfejteni a
nagy, közös ünneplések
titkát. Keresgéltem azo-

kat a belső és külső okokat, amelyek
miatt képtelen voltam eddig illő-
képp átérezni az elvárt áhítatot és
örömöt. Az iskolai ünnepségek, fák-
lyás felvonulások és tűzijátékok leg-
inkább a sérültek és ájultak számá-
ról maradtak emlékezetesek. A jeles
napok üzenetei nem a  hangosítás
széttört hullámain érkező, fásult
szózattal jutottak el hozzám – ne-
kem kellett utánuk mennem.

Aztán elérkezünk a busójárás-
hoz. Messze is van, keveset tudunk
az egészről, azaz teljesen benne van
a pakliban, hogy autózunk oda-
vissza hat órát, és nem látunk sem-
mit, mert eleve nem érdekes – vagy
pont lekéssük, ha mégis az. 

A közönség számára a hatnapos
eseményből a vasárnap délutáni kar-
nevál a nyerő, amikor a vörös-fekete
maszkokba öltözött busók nagy vidá-

man végigvonulnak a városon. Telje-
sen véletlenül időben érkezünk meg
Mohácsra. Követjük a hangokat, így
térkép és titokzatos képességek nél-
kül is sikerül telibe kapni a Kóló té-
ren gyülekező menetet. A busók la-
zább csoportokban vonulnak, az egy-
mástól eltérő ruhájuk és maszkjaik
szubkulturális jelentését nincs
időnk kutatni. Résen kell lennünk:
lármáznak, ijesztgetnek, énekel-
nek, hajakat cibálnak meg, óvatlan
és óvatos lányokat ölelgetnek pima-
szul. Akár életük párja mellől is elra-
bolják őket, miközben álarcukkal
gondosan titkolják kilétüket.

A fakerekű kordékon, kukorica-
csuhéval díszített szekereken vagy
traktoron haladó busók különféle
szövegeket pingálnak a járgányok
oldalára. A kor problémáira érzéke-
nyebb szekerek egészségügyi refor-
mistákat alázó rigmusokban pom-
páznak, de nincs hiány a sikamlós
versikékből sem. Ezek tartalmi ko-
molyságát a busók sosem késleked-

nek szóban is megerősíteni az épp
útba eső hölgyeknek.

A maszk mellett a gyakorlatilag
végtelen mennyiségű szesz a fékte-
lenség záloga: a busók ugyanis min-
den kocsmában ingyen isznak az-
nap. Miután végighajtják kordéikat
az utcákon, a Duna-partra érkez-
nek, ahol a Mohácsi-szigetről ladik-
kal érkező kollégáikat várják. Ekkor
már az egész tömeg a parton topo-
rog, mi is, de nem tudjuk, miért,
így kommentátor híján esetleg pont
nem nézünk oda, mikor a telet jel-
képező koporsó szép csendesen le-
úszik a Dunán. Aztán háromszor el-
sütik a régi ágyúkat, aminek olyan
hangja van, hogy kocsonyássá rázza
belső szerveinket.

Ha már itt a Duna: halászlé. A fő-
tértől nem messze található, erre
szakosodott étteremben bónuszként
kábé húszéves étlapot nyújt át a pin-
cér, amin az elbűvölő Halászati TSZ
felirat díszeleg. Aztán irány vissza a
városba: sötétedés után a busók ví-
gan máglyára vetik a telet jelképező
szalmabábut, majd tovább táncol-
nak a főtéren. Persze a tömegmeg-
mozdulásokat szokásosan keretező
zsibvásárok zavaró elemei a busójá-
rásról sem hiányoznak. Itt is mű-
anyag szélforgókat meg kókuszte-
kercseket tukmálnának rád, ám a
számtalan busómaszkos stand és
kürtőskalácsos pult mégis elviselhe-
tő arányokat teremt.

A busójárás szemmel láthatóan
valóban a busókról szól. Még az ár-
tatlan bámészkodót is magával ra-
gadja valamiféle ősi, pogány vad-
ság. Mikor épp a busók elől szala-
dunk, vagy azon röhögünk, hogy a
gyanútlanul álldogáló tagot leborít-
ják liszttel, valójában egy hagyo-
mányőrző megmozduláson veszünk
részt. Azok a férfiak, akik erre a pár
órára busók lesznek, egy régi rítust
élnek meg és adnak át, ráadásul sa-
ját kezűleg készített népművészeti
alkotásokat viselnek. Követeljük,
hogy az ország legvagányabb tradí-
ciója kapjon hangsúlyosabb szere-
pet az ilyen-olyan nemzeti píárban!

A

BUSÓMESE
A busójárás beleillik a télbúcsúztató farsangi hagyományok sorába. Mit tud róla a legendá-
rium? A török harcok idején Mohács lakói (a sokácok, akik horvát nyelvű itteni népcsoport,
és persze a magyarok is) a Duna szigetére menekültek. Egyik éjjel, megelégelvén a hosszú
bujkálást, egy öreg sokác ember jövendölésére hallgatva ladikokba szálltak, birkabundába
és félelmetes maszkokba öltözve éktelen kerepléssel és csattogással ébresztették a házaik-
ban alvó törököket, akik az ördögök láttán fejvesztve menekültek el a városból. A helyiek
erre emlékeznek a böjti időszak előtti napokban.

Busójárás Mohácson

SZESZ & MASZK 
& ROCK AND ROLL
írta: SÁPI ZSÓFI

Hogyan meneküljünk meg a csontrészeg szőrmókoktól? Kik azok
a sokácok? Ettél-e már téeszes étlapról? Túlélési útmutató Magyar-
ország legvagányabb hagyományához.

”
Még az ártat-
lan bámész-
kodót is ma-
gával ragad-
ja valamiféle
ősi, pogány
vadság 
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Mindenki megkapta
már a fűtésszámlát és 
a kisebb szívrohamot?
Örülnénk, ha nem kelle-
ne ennyit fizetni a hő-
ért, és jobban éreznénk
magunkat, ha kevesebb
vizet szennyeznénk.
Csak ne kelljen érte sem-
mit se tenni. 
lsivatagosodik a Föld, megemelke-
dik a tengerek szintje, mindenna-
posak lesznek a tornádók és jön az
utolsó ítélet? Vagy normális, termé-
szetes folyamat a globális felmele-
gedés? Még a szakemberek sem tud-
nak választ adni – hogyan döntsünk
mi magunk a jövőt illetően? Mai, ci-
vilizált életmódunk energia- és
nyersanyag-gazdálkodása a legke-
vésbé sem veszi figyelembe a termé-
szetet, korlátlan növekedéssel hite-
get. Az igazság sajnos az, hogy nem
fog mindenki palotában élni. Gaz-
daságilag is teljesen reális, sőt kívá-
natos lenne a természetbarát fejlő-
dési irány, emellett az energiater-
melés és a fölötte való rendelkezés
autonómiája a legfontosabb. Ezt a
települések és a kistérségek szintjén
is el kellene érni, a mindenhol hoz-
záférhető megújuló energiaforrás-
ok, a szél, a nap, a víz, a föld és a
biomassza segítségével.

A lehetséges megoldásokról
Ertsey Attilával, az ökologikus épí-
tészet szakértőjével, a kormányzati
negyed győztes pályamunkájának
ökológiai szakreferensével beszél-
gettünk. „Azt a módot, ahogyan a
ma használt technológiákat át le-
hetne alakítani, szelíd vagy fenn-
tartható technológiának nevezik.
Lényege, hogy nem utasítja el a
technológiai fejlődést, de a felfogás
szerint képesnek kell lennünk ural-
ni és átlátni a modern technikát. Ez
a gondolkodásmód az egyszerű me-
chanikus szerkezeteket és a termé-
szeti erők használatát preferálja.”

Ezt lehetne alkalmazni a legna-
gyobb energiafaló iparra, a háztartás-
ra is, ti. a lakóházak építése és fenn-
tartása teszi ki az országos energia-
igény több mint felét. A megoldás: az
„ökoház”, amely sem anyagában,
sem működésében nem ártalmas kör-
nyezetére, míg a „bioház” a házban
lakókat kíméli. A „passzív ház” mű-
ködése nullához közelítő energia-
igénnyel jár, az „autonóm ház” pedig
önálló energiaforrásokkal működik.
„A high-tech mellett mára divatba
jött az öko is, ami önmagában üdvöz-
lendő lenne. A trend kedvéért megal-
kották az öko-tech fogalmat. Az öko-
logikus csúcstechnológia a háttéripar
miatt sajnos hazug megközelítés,
mégis jó áron eladható” – világít rá az
összefüggésekre a szakértő. 

Egy ház autonómmá való átalakí-
tása sokrétű feladat. A fűtés és a me-
leg víz előállítását, az áramellátást, a
vízháztartást és szennyvízkezelést, a
hulladékgazdálkodást mind helyben

kell megoldani, és ehhez természetes
anyagokat kell használni. Kevés szó
esik a szennyvízkezelésről: a vízöblí-
téses angol WC ötvenszeresére hígít-
ja a „végterméket”, kezelhetetlen
mennyiségű veszélyes hulladékot ál-
lítva elő. A szennyvíztisztítók legfőbb
problémája a nagy mennyiségű fertő-
ző víz. „A megoldás benne volt a vi-
lágháború előtti mérnöki könyvek-
ben, ez a tőzegszórós száraztoalett” –
mondja Ertsey Attila, akitől azt is
rögtön megtudjuk, mennyivel kelle-
metlenebb egy ilyen WC a „hagyomá-
nyosnál”: „A szórás mechanikusan is
megoldható, a tőzegréteg pedig be-
szívja a nedvességet, megköti a sza-
gokat. Az elszállításig gyakorlatilag
humusz minőségű trágya keletkezik
a tartályban.”

Magyarországon még kevés zöld-
ház épült, míg Ausztriában az állam
hosszú távú fejlesztési terveiben
szinte csak ezzel számolnak. Egy
solymári passzív ház éves fűtés-
számlája 5 000 (!) forint. „A 20-30
százalékos többletberuházás (egy
autó ára) kevesebb, mint tíz év alatt
behozza az árát. Banki hitellel – el-
vileg – finanszírozni lehet a beruhá-
zástöbbletet. Gondot az jelent, hogy
a bankok nem állnak szóba kisbe-
fektetőkkel” – tudjuk meg Ertsey At-
tilától, aki a pályázati és támogatási
lehetőségekről is beszél: „Az EU-s
pályázatokat a minisztériumok ír-
ják ki, a honlapokon lehet erről tájé-
kozódni. Pályázatkészítő cégek se-
gíthetnek a pályázat elkészítésében.
Azonban talán nem meglepő, hogy
a pályázatokat a kiírók irányítják:

E

ZÖLDHÁZ 

A fenntartható építészet lehetőségei

PASSZÍV HÁZ, AKTÍV
GONDOLKODÁS

TÚRA

KUL

Írta: JAKAB GYULA
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olyan feltételeket szabnak, amiket
pont egy ismerős tud teljesíteni, de
egy 10 vagy 40 százalékos részesedés
is sokat segíthet.” 

Igaz, hogy komoly összegekhez
lehet hozzájutni, de a szigorú elszá-
molás miatt egy bizonyos összeg
alatt nem éri meg a befektetés. Rá-
adásul ezek általában utófinanszí-
rozások, így banki hitel is kell hoz-
zá. „Ez pont annyira bonyolult,
mint minden más bürokratikus do-
log, egy egész embert igényel. A
Leader-program is bejött hozzánk,
amely helyi kezdeményezések tá-
mogatására alkalmas, decentrali-
zált rendszerben. Nálunk persze
rögtön rátenyereltek, és egy orszá-
gos vezetőséget alakítottak hozzá,
hogy központilag lehessen irányíta-
ni” – mondja a szakértő.

Az energiaforrások terén Ertsey At-
tila a lokális minierőművek hálózatát
támogatná: „Egy valós nemzetgazda-
sági gondolkodásban a távkapcsol-
ható kis erőművek hálózatát támo-
gatnák, mert ezzel az önfenntartó-
képesség nő, az energiafüggőség pe-
dig csökken. Egyébként ez volt az
energiahálózatok korai fejlődési irá-
nya, csak később telepedtek rá a nagy
erőművek.” Burgenlandban a gáztár-
saságok ingyen kötnék be a gázt a fal-
vak házaiba, de ők köszönik, nem
kérnek belőle. Helyi fűtőművekre
voksolnak, melyek egy-egy falvat lát-

nak el központi fűtéssel és meleg víz-
zel. Ott élő vállalkozók gyűjtik a nap-
energiát kiegészítő faanyagot és bio-
masszát. Egy-két gazda pályázati
pénzből és hitelből meg tud építeni
egy biogázüzemet, ami nyolc év alatt
megtérül. „A »nincs rá pénz«-érv ön-
magában nem indokolná a szomszé-
dainkkal ellenkező irányú lépésein-
ket, fontosabb ok a megújuló techno-
lógiák ismeretlensége, valamint a
környezeti problémák iránti felelőt-
lenség” – fejti ki Ertsey Attila, aki egy
programot is vezetett a Dörögdi-
medencében a tájpotenciál felméré-
sére. Az eredmény meglepő lett: „A
térség saját energiaszükségleténél jó-
val több potenciállal rendelkezik.
Nagy valószínűséggel állítható, hogy
ez a felesleg a települések többségénél
szintén adott, vagyis az ország meg-
újuló energiapotenciálja meghaladja
a szükségleteket.”

Ertsey szerint „az ökogondolkodás
elterjedésében nem áll jól hazánk. Az
emberek kétkedve fogadnak minden
újítást, és nincs pénzük az egyéni be-
ruházásokra. A bizalmat kellene
megerősíteni, és az is jó volna, ha a
hitelből nem második autót vagy
plazmatévét vennénk. A decentrali-
zált energiatermelés a monopóliu-
mok hatalmát visszaszorítja, ezért
működtetésük felnőtt civil társadal-
mat feltételez. Talán ezzel magyaráz-
ható jelenlegi hiánya.”
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PANEL PLUSZ
A magyar állami támogatások közül legismertebb a Panel Plusz prog-
ram. Keretében lakásonként 400 000 forint állami és 400 000 forint
önkormányzati támogatás mellé 400 000 forint önrész szükséges, ez
azonban sajnos kevés. Az olyannyira kedvelt műanyag nyílászárókkal
pedig sokszor pont ellentétes hatást érnek el, hiszen semmit sem szel-
lőzik a lakás, ezért penészedni kezd. A megoldást jelentő szellőzőrés ál-
talában hiányzik. Nem elegendő a hőszigetelés nyolc cm-es vastagsága
sem. Ha lúd, legyen kövér: Dunaújvárosban készítettek egy mintabe-
ruházást, egy panelépületet 16 cm-es hőszigeteléssel láttak el, nyílás-
zárócsere történt, és a lakásonkénti szellőztetőberendezésben egy hő-
cserélő nyeri vissza a kimenő levegőből a használható meleget. Ezzel 80
százalékos energiamegtakarítást értek el, lakásonként 4-5 millió forin-
tért. Számítások szerint viszont a panelházak lebontása olcsóbb lenne,
mint az ilyen típusú felújítás költsége.

Passzív ház
Kaliforniában

HILLARY ÉVE
Februárt írunk, és
most már tudjuk,
hogy 2008 – persze
Hunyadi Mátyás
mellett – Hillary
éve is. Ha egy kis
szerencsénk van
(ez még erősen ké-
tesre áll), akkor
nem Clinton, ha-
nem csak Edmund
Hillary miatt. A
csúcsember, aki
egyszer mindenki-

nél magasabbra jutott, halott. Janu-
ár 11. óta. Többé nem lesz ilyen ta-
gunk.

Sir Edmund Hillary, egy új-zélan-
di méhész sutácskán mozgó, nyurga
gyermeke – némi készülődés után,
egy 400 fős csapat tagjaként – 1953-
ban először mászta meg a Mount
Everestet. Aztán még ugyanabban
az évben létrehozta a Himalája Ala-
pot, hogy a vidék elszigetelt falvaiba
iskolát és kórházat vigyen. ’85-ben ő
lett az első, aki az Északi- és a Déli-
sarkra is eljutott. Egy példakép,
mondhatnánk.   

Csak nagyon kevés szubkultúra
adott olyan számú, kikezdhetetlen
mintát a világnak, mint a magashe-
gyi mászás. Egy ágazat, amiről kép-
telenség emóciók nélkül beszélni:
az ember kezdettől vágyik arra,
hogy közelebb kerüljön az éghez és
ez mégis annyira keveseknek sike-
rül. Hillary, Tenzing, Mallory, Buhl
és a többiek, akik képtelenek voltak
a seggükön maradni. Akik nem bír-
ták a várakozást – akik maguk men-
tek a hegyhez. Azok is, akik soha-
sem tértek vissza, hogy ergé kolléga
szavával éljek: igen, megcsinálták. 

Elszendergek mostanság a
Discovery Channel meg az Osztrák
Alpinistaszövetség méregdrága ex-
pedícióin, ahol megfelelő pénzért
kortól, nemtől, készségtől függetle-
nül ma már szinte bárkit felcipel-
nek a csúcsra, és nekem, a félpiti
taknyosnak is eszembe jut a régiek
dicsősége. Hogy amikor Reinhold
Messner, Hillary egyik méltó köve-
tője 1980-ban először mászta meg
egyedül, oxigénpalack nélkül az
Everestet, hazatérte után estélyt
adott az újságíróknak. Egy riporter
megkérdezte tőle: – Minek ment
oda fel? Hogy meghaljon? – Mire ő:
– Dehogy. Hanem hogy ezt megél-
jem.  

Fogadjuk meg idén, legalább ki-
rándulni járunk majd gyakrabban.

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból

”

Ertsey Attila: 
Az ökogon-
dolkodás el-
terjedésében
nem áll jól
hazánk. Az
emberek két-
kedve fogad-
nak minden
újítást, és
nincs pénzük
az egyéni be-
ruházásokra
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ké, ez így nagyon jó lesz! Középre,
most egy mosolyt, ki a melleket, és
kész is. Igen, letölthetitek. Persze, a
profilotokra meg a portfóliótokra is
felrakhatjátok. A szettmise véget ért,
menjetek BMW-vel.

Hogy mi, te velem jönnél? Vi-
gyázz, ma csak tettem a dolgomat,
nem vagyok megjátszós kedvemben,
nem tudom tartani a pofámat. Tu-
dom, mit akarsz, rajtam keresztül
bejutni a körbe, ahol azt hinnéd, ra-
gadozóvá válsz, pedig csak mindenki
prédája leszel. Kapu legyek neked?
Beavatást akarsz? Be akarsz lépni az
ajtón? Gyere, de nem azt kapod tő-
lem, amire vársz.

Egy számunkra nem átélhető, ná-
lunk csak a sarkkörire lehűtött
mozitermekben látható világban,
ahol az aznapi hús még vígan szalad-
gál a reggeli napfényben, és a tiszta
vízért (amit mi már csak a gyorsító
mellé iszunk) a hegyre kell felmászni
– nos, arrafelé a hús-vér emberszabá-
súak nem szeretik, ha lefotózzák
őket. A fotó szerintük ellopja önvaló-
jukat, kilopja a pillanatról pillanatra
változó valóságból a lelküket. Azt hi-
szik, ezzel a nagyvilág kiszakít belő-
lük valamit, ami a legbelső énjük ré-
sze, amit csak azzal oszthatnak meg,

akivel összekötik életüket. Mi, nagy,
fehér testvérek vagy röhögünk rajtuk,
vagy buzgón jegyzeteljük a bennszü-
lött hiedelmeket. Pedig náluk van a
pont. De ti ezt már elfelejtettétek, én
meg belőletek élek. Ez az én beavatá-
som. Elloplak téged, és a hiénák elé
vetlek. És ezt is szeretnéd tőlem.

Tudom, hogy kinek akarsz látsza-
ni és megfelelni. A profilok gyűjte-
ményében hagytad a lenyomatodat.
Nincs már naplód: nem írsz le sem-
mit magadnak, mert nincs is mit
mondanod magadról. Kiraksz egy
húsdarabot, azt méri majd le egy ér-
zékeny mérleg, fehér por mállik a pe-
remén. Ott létezel, egy anyagtalan
világban, zárójelbe teszed a magán-
valóságodat, mert vár a második élet.
Second life. Mindenhol jelen vagy,
mégse létezel. A virtualitás könnyed
hálójában egy kattintásra változtat-
hatsz fotót, profilt és személyiséget.
Könnyűnek érzed magad és szabad-
nak. Pedig csak lecserélhető dekorá-
ció vagy. Ezrek pályáznak a helyedre,
de most mégis te vagy itt velem.

Léted tétje a semmi megörökítése.
Az utókornak szánt üzenet önmagad-
ról nem más, mint a helyes testtartás
a partifotó közepén. Megjelenni egy
bitekből álló kurva nagy hálózatban,
ahol a siker fokmérője az, hogy hány-
szor kattintottak a téged foglyul ejtő
képre. Az beszél helyetted. Hogy a
monitor túloldalán nyálcsorgató fa-
szik merednek rád, mit számít? Te
eggyel feljebb vagy az öreg Darwin
szociális táplálékláncában, amiről
pont olyan fószerek állítják fel a meg-

nyugtató társadalmi elméleteket,
akik éjszakánként a magadfajtára va-
dásznak a világhálón. Azok csak a
lúzerek. Te pont olyan messze vagy az
elméleteiktől, mint ők a te sima
combjaidtól. Te nem érted őket, ők
nem értenek téged. De nyugodj meg,
ők a boldogtalanabbak, mert tudják,
hogy ettek a fáról. Te voltál az, aki
megkínálta őket, de arra már nem
emlékszel, pedig a kígyót is magadra
tetováltattad. Rád csak a beavatottak
tekeredhetnek. Már itthon is va-
gyunk. Feljössz?

Ne, ne szólalj meg. Kérsz belőle?
Várj, csinálok valami zenét. Bejön a
Depeche Mode? The Dead of Night jö-
het? Az a zaj az elején, na az még meg
tud engem karcolni. Más már nem.
Az éjszaka halottjai vagyunk. Éjjele-
ink üresebbek, mint nappalaink.

Vetkőzz le. Itt a gép, kezem a
gombjain. Tudod, a hatalom végső
eszközei nem igényelnek hosszú gon-
dolkodást: egy ujjmozdulattal kattin-
tunk a mindenható információra, egy
ujjmozdulat elég a ravasz elsüléséhez
meg a Piros Gomb lenyomásához. A
felelősség így enyészik el egy röpke
mozdulatban, amit, ha szorul a hely-
zet, akár egyszeri tévedésnek is beál-
líthatsz. Én se csinálok semmit, csak
kitárom a világra egyszer használatos
testedet. Jól fizetnek érte. Persze, si-
kered lesz. Most, azonnal, három na-
pig. Addig esznek majd, amíg van raj-
tad hús és lélek. A többi nem az én
gondom. Belépsz az ajtón?”

Az ujj rátalál az exponálógombra.
Lő, talál, süllyed.

KULTÚRA

KONZERVATÍVANARCHISTA

írta: RAJCSÁNYI GELLÉRT

„Látod, lemegy a nap, különböző nagyvadak
mennek bele az éjszakába, megenni, aki árva”

(Kispál és a Borz: Etetés)

O

”

Az utókor-
nak szánt
üzenet ön-
magadról
nem más,
mint a he-
lyes testtar-
tás a parti-
fotó közepén

KÉPÍRÓMONOLÓG
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