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Friss NATO-meghívóval a zsebé-
ben a szlovák miniszterelnök no-
vember végi budapesti látogatása
során magabiztosan térdepeltette
kukoricára a magyar kormányt a
státustörvény ügyében. Nyilváno-
san és a kulisszák mögött közölte,
hogy Szlovákia kész ellentörvényt
foganatosítani, amennyiben Buda-
pest nem hajlandó a jogszabály tel-
jes kicsontozására.  – 17. oldal
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Már megint adtak az arcunknak.
Demokratikusan, izomból. Mert
ugye, még a legeuropéerebb tár-
saságában is megesik, hogy az
asztal alatt sípcsonton rúgnak a
nagy konszenzuskeresés közben.
A keresztény emberek így élték
meg, hogy a kormánykoalíció
pártjai szabályokkal mit sem tö-
rõdve akarják a többség egyházait
padlóra küldeni.  – 20. oldal

Sztrapacskás bukta Becsúszó szerelés

Beszélgetés Egerszegi Krisztinával
Lapunknak adott interjújában
az olimpiai bajnok beszélt a sik-
errõl, a nyugalomról és az
értékrendjérõl.  – 8-9. OLDAL
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Hírszerkesztés itt és ott
A két közszolgálati televízió feltehe-
tõleg más szemlélettel tájékoztatna,
más híreket venne észre, vagy hall-
gatna el. Komoly értékrendbeli kü-
lönbségek mutatkoznak abban is,
hogy ki milyen kulturális eseményt
tart fontosnak, avagy milyen sport-
eseményeket közvetítene. Elõfordul-
hat például, hogy a nemzeti oldal
vezetõ hírben a nagycsaládosok ren-
dezvényérõl tudósít, míg egy balol-
dali hírszerkesztõ ezt kevésbé tartja
fontosnak, és mondjuk a melegek
fesztiváljáról szóló hírt emeli ki. A lé-
nyeg, hogy mind a két oldal igényé-
nek helyet kell adni a magyar mé-
diapiacon. (Szalai Annamária, De-
mokrata, október 31.)
Így válhat baloldali sportesemény-
nyé a buzulás?

Látvány és eredmény
A héten Kaposváron jártam, ahol
pártunk és kormányunk szintén kor-
szerû stadionnal ajándékozta meg a
lakosságot. Itt meg az esõvel van baj,
mert nincs elvezetõ rendszer, az ava-
tás után már el is maradt egy meccs.
Ami újságírói szempontból nem is
baj, tudniillik a sajtópáholyt meg
úgy alakították ki, hogy nem látni
onnan a szögletzászlókat, ezért ha a
Kaposvár bejut az NB I-be, minden
meccsén null null lesz a szöglet-
arány, a sajtópáholyból pedig vakok
és gyengénlátók tudósítanak minden
kockázat nélkül. (Megyesi Gusztáv,
Hócipõ, november 13.)
Miért lesz null null?

Interjú 
Farkasházy Teddyvel
– Van olyan humorista, akirõl úgy
érzi, hasonló a munkásságuk?
– Szerettem volna elérni, – ha ez nem
nagyképûség, – hogy ne kelljen sen-
kihez hasonlítanom. Mivel matema-
tikus vagyok, sok olyan kombináció-
val, asszociációval élek, amit a vé-
gén magam sem értek. (Népszava,
Mozi és televízió melléklet, 47. hét.)
A neves raccsista tehát összevissza
beszél? Egy világ dõlt össze ben-
nünk.

Ékszerek
Minden magyar hölgy és úr részére
elkészült az ISTVÁN KIRÁLYT ÉS A
SZENT KORONÁT ábrázoló arany
és ezüst függelék. István király nyak-
kendõtû aranyozott ezüstbõl 12 500
Ft. (Hirdetés a Magyar Demokratá-
ban, november 21.)
Koppány vezér WC-kefe, amíg a
készlet tart.

Bolhatüdõ
Miként mondtam: õszintén és reáli-
san kell ezt az erõfelmérést elvégezni.
Kerüljük el végre a bolhaeffektust,
tehát Mikszáth Kálmán után szaba-
don: ne köhögjön az a bolha, ha tü-
deje nincsen. A kezdet persze nehéz,
mert a hazai bolha már csak olyan,
hogy a gyenge tüdõt minden más
bolhánál észreveszi ugyan, ám a sa-
játját vasból lévõnek gondolja. (MN,
Túri-Kovács Béla, november 25.)
Egészséges, mint egy vastüdõs bol-
ha.

Lajcsi, a hibbantó
Dõl kifele a pénz a Szabadság tér-
rõl. Meg a „kultúra”. Magyar Bá-
lint oktatási miniszter elégedetten
dõlhet hátra bársonyfotelében,
megcselekedte, amit megkövetelt –
a pártkoalíció. Hülyíteni, hibban-
tani a népet. Történelmi filmsoro-
zat nem kell, irodalmi mûsor még
annyira sem. Jöjjön Lagzi Lajcsi!
(MN, Pilhál György, november
26.)
A vélemény szabad. Bár kell (és
van) történelmi sorozat meg iro-
dalmi mûsor is. Magyar Bálint pe-
dig nem dönt a köztévé mûsorszá-
mairól.

Sajátos recenzió
Mit olvasol? – kérdezte tartós kap-
csolatom. – Egy könyvet arról,
hogy él a nap. – És mit eszik? –
Idõt. Mit gondolhatnak Szabó Fe-
renc házfelügyelõrõl a kocsonyá-
ban éldegélõ fehérjemolekulák?
Megkérdezik-e néha egymástól,
hogy él-e? Lehet-e megértés vagy
netán kommunikáció két ennyire
eltérõ léptékû életforma között?
(Magyar Narancs, Para-Kovács
Imre, november 28.)
Az élet nagy kérdései.

Mi a túró
Amikor Rogán képviselõ a folyosón
közlekedve belépési nyilatkozatot
vitt Medgyessy Péter miniszterel-
nöknek, lévén, ha belép a Fideszbe,
akkor fölszólalhat a kongresszu-
son, igen, amikor Rogán képviselõ

önviccének mosolyában haladt a
folyosón, akkor nekem a Darvasi
kolléga által oly gyakran ismételt
mondat jutott eszembe, miszerint:
„Ne vetkõzz, szopni fogsz!” (Élet és
Irodalom, Pszilárd, november 29.)
Kerestem a frappáns beszólás és a
vázolt esemény közti kapcsolatot.
Jelentem, nem találtam.

Cogito ergo sum
Mi nem abban gondolkodunk,
hogy agrárium. Mi azt mondjuk,
hogy vidéki munkahely. (Szanyi
Tibor, Info Rádió, Aréna, decem-
ber 4.)
Már hogy is tehetné az agrármi-
nisztérium politikai államtitkára?

Petõ összehasonlít
Orbán és az én társadalmi hátte-
rem sok lényeges elemben különbö-
zik, de sokban hasonlóságot is mu-
tat. Mindkettõnk szüleinek hasonló
az iskolai végzettsége, ha másként
és másként is, de – nevezzük így –
a kommunista rendszerben emel-
kedtek ki elõdeik nyomorúságos
helyzetébõl. Apáink számára, mint
a hozzájuk hasonlóak közül sokak-
nak, kiemelten fontos volt a fizikai
munka, s ennek gyermekeikkel va-
ló megismertetése, igaz, az én
apám bennünket soha meg nem
ütött. (Petõ Iván, Élet és Irodalom,
december 8.) 
Tehát a szelíd Petõ papának (el-
vállalva a fizikai munkát) sikerült
kiemelkednie a kommunista nyo-
morból. Hogy csinálta?
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Boldog Karácsonyt! - a krampusz-klónok támadása

Sajnos, hál’ Istennek

255 napja nem tudjuk,
hol vannak az 

augsburgi kamionok… 

155 napja nem tudjuk,
miért nem barátja 

Erõs János 
Medgyessy Péternek…

10 napja nem tudjuk,
milyen jégpálya-építési
referenciákkal bír a

Szín-Lap Bt…



rra gondolok, hogy  az okok
számbavételénél meglepõen
keveset lehetett hallani az el-
múlt négy év egyik legnagyobb

hibájáról: nevezetesen az elégtelen
és nem megfelelõ kommunikáció-
ról különféle értelmiségi csopor-
tokkal és mûhelyekkel. Ezzel szo-
ros összefüggésben  – bár történtek
kísérletek – nem sikerült olyan
hátteret kiépíteni, amely  képes
lett volna a szocialisták társadalmi
beágyazottságának erejét legalább
megközelíteni. Elképzeléseink
megvalósításához új paradigmák
kialakítása és az 1998 elõtti gon-
dolkodás elemei is szükségesek. A
nemzeti erõk távlati terveinek vi-
lágos körülhatárolásához fel kell
tenni a kérdést:  honnan jövünk és
hová tartunk? Európa ugyanis nem
képzelhetõ el a keresztény és pol-
gári értékek nélkül; azonban amíg
mi  információhiány és más okok

miatt hagyományos intézményeink
eljelentéktelenedésétõl tartunk,
addig az európai országokban nem
jelent problémát a számunkra oly
kedves hagyomány mindennapi
megélése. Az egyébként meglehe-
tõsen szekularizált országban, Dá-
niában, nagypénteken, Jézus
Krisztus kereszthalálának ünne-
pén, félárbocra eresztik a nemzeti
lobogókat. Ez senkinek sem okoz
problémát, nem gyanítanak a gesz-
tus mögött kirekesztést és
xenofóbiát.

A magyar jobboldalnak tehát el-
sõrendû feladata lenne olyan identi-

tás kialakítása, amely a dán példá-
hoz hasonló természetességgel len-
ne képes a nagy nemzeti sorskérdé-
sekre, az egyházakkal való viszony-
ra és sok más kérdésre megfelelõ
választ adni.

Ezen új identitás kimunkálásá-
hoz kiváló alapot jelenthetnek
azok a gondolatok, amelyeket a
nemrégiben megjelent Konzerva-
tív kiáltvány címû könyvben ol-
vashatunk. A szerzõ, Lánczi And-
rás politológus szerint a magyar
konzervatívoknak páratlanul ne-
héz dolguk van:  a rendszerváltás
politikai nyertesei gazdasági, kap-
csolati tõkéjüket (a mára teljesen
amorálissá vált liberálisok hatha-
tós segítségével) szabadon átment-
hették és a maguk sajátosan „mér-
sékelt” nézõpontjából radikális-
nak és szélsõségesnek minõsíte-
nek minden olyan kezdeménye-
zést, amely a bebetonozott és de-

mokratikus körülmények között
elképzelhetetlenül aránytalan vi-
szonyok megváltoztatására irá-
nyul. Ez az áldatlan állapot – írja
Lánczi – nem szabad, hogy elkese-
rítse, vagy a parttalan radikaliz-
mus felé terelje a magyar jobbol-
dalt. Legfõbb teendõnk tehát – te-
hetjük hozzá, egyetértve a szerzõ
megállapításival – szervesen ki-
fejlõdött kisközösségeink megerõ-
sítése, egyházainkkal, tudományos
mûhelyekkel való folyamatos és
alapos párbeszéd,  a szellemi érte-
lemben vett  (évtizedes hiányt pót-
ló) építkezés.   – ABLONCZY BÁLINT
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a hónap nyertese
Juhász Ferenc

a hónap vesztese

étségkívül van íve a pályának,
hiszen e havi vesztesünk életraj-
zából megtudhatjuk, hogy
„1980-tól választott ifjúsági ve-

zetõ” volt (szinte látom az akkori új-
sághírt: „szoros versenyben Juhász
Ferenc lett a függetlenített KISZ-tit-
kár, megelõzve Juhász Ferencet és
Juhász Ferencet”), azonban az okta-
tástechnológusi („Ferikém, hol a vér-
ben van az írásvetítõ?”), valamint a
pénzügyi diploma sem sejtette a maj-
dani jelentõs miniszteri karriert. Azt
nem tudjuk, hogy mikor nem fogja
gyalázni honvédségünket éjjel-nap-
pal, minden hullámhosszon, minden
nyilatkozatban. Miniszterünk nem ér
rá a hadsereggel foglalkozni, honi
balodalunk kedvenc szórakozásával,
az antiszemitázással van elfoglalva,
meg az MSZP elnöki széke felé ka-
csintgat. – Ez még nem is lenne baj,
csak ne beszélne – idézhetnénk a
Kétbalkezesek címû csehszlovák
rajzfilmsorozatot, vagy ahogy roppant
informálisan és exkluzívan fogalma-
zott lapunknak egy törõdött ország-
gyûlési képviselõ: a Ferinek szájdia-
réja van. Nem baj, a vezérkari fõ-
nök lemondott, utóda, ha igaz, egy
hadtápos: legalább a kaja jó lesz
végre a seregben.

K
erészelje valaki azt mondani,
hogy nem nyílik lehetõség a
tetterõs, új arcoknak a veresé-
get nehezen kiheverõ Fidesz-

ben! A megújulás most éppen Juhos
Katalinnak álcázta magát, szóljanak
a fanfárok, apró puttók õrzik innen-
tõl kezdve Orbán Viktor szobáját, a
közvélemény-kutatók meg nem is
bírják majd grafikonokkal a rakéta
gyorsaságával növekvõ népszerûsé-
get. A tehetségnek ugyanis semmi
nem állhatja útját, a polgármester-
ségbõl kicsöppent hölgyet a fõváro-
si képviselõségbõl hívta a Haza az
Országgyûlésbe. Nem ingyér’, per-
sze: fizetett frakcióigazgatóság jár a
nehéz helyzetben a párt segítségére
sietõ tehetségnek. Aki cserébe meg-
osztja a nemzettel strandolási és
hajfestési szokásainak változását –
ahogy egy nagyformátumú konzer-
vatív politikushoz illik (kéretik fi-
gyelmezni a HVG portré-rovatára:
idézett interjúnk hajfestésestül mél-
tán pályázik az elmúlt évek legna-
gyobb politikusalázásának díjára),
meg párttársaiba rúg bele a polgári,
õsjobboldali és klerikális Népszava
hasábjain. Ebbõl is látszik, hogy
még a Fidesz megújulása sem megy
egyik napról a másikra…

M

eszi a dolgát mindenki:  a fáradt
homlokráncolással nemzetet
mentõ külügyér reptéri csóktól
konferenciaölelésig röppen, a

mocskos szájú FVM-államtitkár ki-
oktat jómodorból és európaiságból,
tevékeny miniszterelnökünk pedig
emelkedett államférfihoz illõ arcot
vág, ha az EU-ról van szó.  Nem túl
jó érzés azonban idõutazásban részt
venni: ha az amúgy a kezdetektõl
(értsd: 1988–89, halkan kérdem,
hogy hol integrálódott éppen a sok
régi vágású szocdem) integrációpárti
ellenzék megkérdi, hogy jó-jó, de
tessék mondani, mégis milyen felté-
telek, kvóták, határidõk és pályáza-

tok, akkor jön a verbális dorong a
csatlakozás veszélyeztetésérõl, meg
a felelõtlenségrõl. A sok blõdség mö-
gött felsejlik a valóság: a szocialis-
táknak fogalmuk sincs arról, hogy
mi lesz a csatlakozás után. Elismer-
jük,  nehéz a más idõkben szociali-
zált elméknek váltani, de könyör-
göm, tudjuk-e valóban, hogy mik a
lehetõségeink és a kötelezettsége-
ink? Vagy majd jön az össznépi kat-
zenjammer és a feszültségeket keze-
lendõ elõvesszük a sátáni mosolyú
Orbán Viktort? Ezért aztán mi olyan
fontos és életbevágó kérdésnek, an-
nak jártunk ebben a hónapban utá-
na, hogy mibe is kerül a csatlakozás,
hogyan veszi elõ a jól bevált adat-
szerzési módszereket az MSZP, és
mi az összefüggés  Baja Ferenc ke-
véssé EU-kompatibilis frizurája és a
csatlakozás között. Csupa-csupa
fontos kérdés.       – TÉTÉNYI ISTVÁN

„A szerkesztõ azt üzente”

Eutanázia
vagy Eufória?

T

A

A cselekvés ideje

Nem sikerült olyan hátteret kiépíteni, amely  képes
lett volna a szocialisták társadalmi beágyazottságá-

nak erejét legalább megközelíteni

Juhos Katalin

Lassan háromnegyed éve a szoros végeredményt
hozó országgyûlési választásoknak és két hónapja
vége a súlyos jobboldali vereséget hozó õszi önkor-
mányzati szavazásnak. Itt az ideje az elemzésnek, a
stratégiakészítésnek. Nem a pártpolitikai keretek
átgondolására meg az unalomig ismert „pártunió
vagy uniópárt” kérdésre gondolok: meggyõzõdésem,
hogy ennél lényegesen fontosabb elvi kérdések is
akadnak a jobboldallal szimpatizálók és politiku-
saik számára.   
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z megálmodta, a második és a
harmadik letárgyalta, a negyedik
aláírja – így foglalható össze a
rendszerváltozás utáni magyar

kormányok ténykedése az EU-csat-
lakozás (szabatosabban: Európa újra-
egyesítése) ügyében. Az 1990-tôl
2004 tavaszáig húzódó, tárgyalásos
elôjátékban eddig többnyire a
vesszôfutáselem dominált. Helmut
Kohl német kancellár az Antall József
elé csusszintott cetlire még
1995-1996-ot írt – ez a fölvételünk
idôpontja lett vón –, majd 2000-re,
2001-re, 2002-re esküdtek az unió
bölcsei. Úgy tûnik, másfél év múlva
visszavonhatatlanul (?) utolérjük ön-
magunkat, s tíz esztendôvel csatlako-
zási kérelmünk benyújtása után
egyesülünk a kontinens tehetôsebb
államaival. Ennek megfelelôen már

ma EU-konform szitokszavakat ro-
pogtatunk: az MSZP dühödt EU-
szkeptikusnak mondja ellenfeleit, a
jobbtábor pedig euroszervilisnek a
sarló-kalapács-közelbôl elrugaszko-
dott baloldalt. A gazdasági szakem-
berek némelyike érthetetlen EU-
fóriával vádolja optimista kollegáit, a
(reál)pesszimisták viszont a csatlako-
zás utáni eurosokk tüneteit elemzik.
A pórnép eközben a „jó-jó, de mi-
ért?” típusú kérdéseire sem kap vá-
laszt, inkább egykedvûen tudomásul
veszi, hogy mostantól EU-szab-
ványosított, azaz kék-fehér útjelzô
táblák elôtt kényszerül elhajtani, il-
letve hogy euroelôírás szerinti almát,
körtét, paradicsomot kell majd ter-
mesztgetnie. A tömegek tudatlanság-
gal átitatott mosoly kíséretében kény-
telenek ünnepelni vezetôiket, amikor

azok  „Az Európai Unió nem a kor-
mányok kooperációja, hanem a pol-
gároké, szegényeké és gazdagoké,
parasztoké és bankároké” kezdetû
szlogenekbe kezdenek, pedig az át-
lagpolgár aligha sejtheti, hogy milyen
elônyöket és hátrányokat tartogat a
közösségi létforma. Szimbólumokban
és gesztusokban persze nincs hiány:
a  „felsôbb akarat” úgy rendelte pél-
dául, hogy a posztkommunista álla-
mok 2004-ben újra énekszóval és
tánccal köszönthetik május elsejét.
Nyilván minden kisember lelkét
megrengeti majd, hogy a jelenleg 15
tagot számláló EU-klub a munka ün-
nepén gyarapodik a hazánkat is
tömörítô tízes fogattal.

Eszi, nem eszi...
Az MSZP-SZDSZ-kabinet, illetve a
„baráti sajtó” eddig inkább csak a
csatlakozással kapcsolatos elméleti
kérdésekkel traktálta a közönséget.
Megtudhatta a nagyérdemû, hogy
Magyarország Európába született -
így már ma tiszteletbeli uniós tagál-
lam –, ám arról kevesebbet szólnak,
hogy a közelgô EU-bôvítést a
bennlévôk nem történelmi kötele-
zettségeik, hanem a gazdasági raci-

onalitás okán engedélyezik. (Ezt
igazolja, hogy néhány európai kor-
mányfô arra használta fel a decem-
beri koppenhágai csúcs elôtti félny-
ilvános EU-fórumokat, hogy közöl-
je: az az ország, amelyik nem nyeli
le, amit felkínáltak neki a Tizen-
ötök, legfeljebb kimarad az unió-
ból.) A dán miniszterelnök, Anders
Fogh Rasmussen például beismer-
te, hogy Európa egyesítése fejen-
ként, évente mindössze 10 eurónyi
többletkiadást okoz a jelenlegi ta-
goknak – ráadásul ennyi pénzért az
eredetileg tervezett hat helyett tíz új
országot kapnak –, miközben várha-
tó hasznuk az új piac és az élénkebb
gazdasági növekedés formájában
sokkal nagyobb lesz. Kétségtelen
persze, ez utóbbi elônyökbôl hazánk
is részesülhet majd 2004 után.
Szakértôk szerint ugyanis a globális
piacon versengô uniós országoknak
jól jöhet, hogy a bôvítés révén az EU
lélekszáma 453 milliósra nô, meg-
haladva ezzel a gazdasági együttmû-
ködésre lépett Egyesült Államok,
Kanada és Mexikó 400 milliós össz-
lakosságát.

Szintén javíthatja hazánk pozíció-
it, hogy a (parlamenti) politikai elit-

E

Nincs kizárva, hogy az MSZP a közelgô EU-fóriát
kihasználva kívánja megerôsíteni törékeny parla-
menti többségét. A szocialisták receptje: elôreho-
zott választás, féktelen Európa-igenlés, a csatlako-
zás kérdôjeleinek elhallgatása. Az integráció nép-
szerûsítésére kétmilliárd forint áll rendelkezésre,
mely összegbôl várhatóan a szocialisták holdudva-
rának is csurran-cseppen.

Uniós bôvítés az érdekek mentén • Tájékoztatás helyett propaganda • Illegális szocialista adatbázis?

Segíts Európán, az EU is megsegít

z unió a bõvítés elõkészítésekor
hibát követett el, amikor Brüsz-
szel nem állt ellen annak a gö-
rög zsarolásnak, mely Ciprus

felvételéhez kötötte a keleti irányú
kiterjesztést. Ezzel közvetve Ankara
is besurrant az unió elõszobájába,
hiszen a sziget északi fele azt teszi,
amire a nagy testvér, Törökország
utasítja. S most úgy tûnik, Ankara
hozzájárulását a sziget svájci modell
alapján történõ újraegyesítéséhez az
unió az ún. randevúzáradékkal kí-
vánja meghálálni, azaz kitûznék a
2005-ös idõpontot a csatlakozási
tárgyalások megkezdésére.

Természetesen más szempontok
is felértékelték Törökországot. Itt
elég az Egyesült Államok ázsiai tér-
foglalására gondolnunk, melynek
egyik állomása az afganisztáni és
iraki pozíciószerzés, s ehhez elen-
gedhetetlenek a törökországi kato-

nai támaszpontok. A bázisokat felté-
tel nélkül Washington rendelkezé-
sére bocsátja, s Ankara katonai ki-
adásai a GDP 5,7%-át, a NATO-át-
lag dupláját teszik ki. Ezért az Egye-
sült Államok számára Törökország
stratégiai jelentõsége csak Izraelé-
vel mérhetõ, az messze megelõzi
Nagy-Britanniáét. Így  érthetõ, hogy
különleges fontosságot talajdoní-
tanak az ország stabilitásának. S
Ankara EU-tagságával Washington
a belpolitikai stabilizálást az euró-
pai államok kontójára, tehát mini-
mális saját költséggel érhetné el.
Feltételezhetõen Ankara EU-
tagságának washingtoni támogatásá-
ban szerepet játszik, hogy a bõvítés-
sel jelentõsen meggyengül az unió,
mely így az önálló kül- és biztonság-
politikára szinte teljesen képtelen
lesz. Érdemes felidézni, Ankara egy
fõre jutó GDP-je alig éri el az EU át-

A december 4-i , az EU-csúcsot elõkészítõ informá-
lis Schröder–Chirac-találkozón megegyzés született
arról, hogy az unió 2004-ben megvizsgálja: Ankara
mennyiben teljesíti a demokratikus minimumot. A
feltételek teljesítése esetén az EU 2005. július 1-
jén megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat. E döntés
praktikusan azt jelenti, hogy kb. 10 esztendõn be-
lül Törökország EU-tag lehet. Egyúttal mutatja, mi-
lyen nyomás alatt áll Brüsszel, hiszen ezzel az unió
zárójelbe teszi az ún. koppenhágai feltételeket, nem
követeli meg a csatlakozási tárgyalások elõtt a de-
mokráciát, vagy a mûködõ piacgazdaságot.

ATörökország 
és az EU-bõvítés
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kar idôben megegyezett az unióval
kapcsolatos elvi alapvetésekben. A
baloldali kormány ugyan átengedte
volna az EU-nak az ország egyes al-
kotmányos hatásköreinek gyakorlá-
sát, ám a Fidesz ragaszkodott hozzá,
hogy lehetôleg ôrizzük meg szuvere-
nitásunkat, és  „ne adjunk többet az
EU-nak, mint amennyit kér”. Végül
négypárti kompromisszum született:
kihúzták az  „átengedheti” szót, s be-
került az ezt kiváltó passzus, mely
szerint a közös hatáskörgyakorlás
önállóan, az uniós intézmények útján
is megvalósulhat. Az MSZP nyomaté-
kosan kérte a parlamenti erôket, já-
ruljanak hozzá, hogy 2004. május el-
seje után az Országgyûlés csak ala-
csony szinten kontrollálhassa a kor-
mányt, ám végül  „középerôs”
ellenôrzési rendszerben állapodtak
meg a pártok. A felek a csatlakozás-
hoz szükséges ügydöntô népszavazás
április 12-i idôpontjában is megálla-
podtak, így Medgyessy Péter már a
szavazók felhatalmazásával írhatja
alá négy nappal késôbb a csatlakozá-
si szerzôdést Athénban.

Elôrehozott választások?
Az ünnepélyes pillanatok és a
felelôs kompromisszumok jelen-
tôségének túlhangsúlyozása mellett
ugyanakkor elsikkadt a sajtóban az
uniós befizetések kérdésköre. Ko-
rábban  „a szolidaritás Európája”
alapelvként kezelte, hogy a csatla-

kozást követô elsô években Magyar-
ország mérsékelheti kötelezô tagdí-
ját, vagy visszatérítésben részesül.
Ezzel szemben a mostani EU-
álláspont szerint hazánk az elsô há-

rom évben – a különbözô jogcíme-
ken folyósított – uniós pénzek alig
41 százalékát kapja meg, miközben
100 százalékos befizetést teljesít.
(A 2004-es évre 155 millió eurós

visszatérítésre azért számíthatunk,
ám a 2005-ös, 2006-os évek
lehetôségeirôl még a jósdákban sem
mernek beszélni.) A közvélemény
alig tudhat róla, hogy az EU az utol-
só pillanatban lefaragta a csatlako-
zók felzárkóztatását segítô pénzala-
pokat, az új tagok gazdáinak pedig
kevesebb közvetlen agrártámogatást
adna, mint amennyit a Tizenötök
farmerei kapnak: 2004-ben az egy-
negyedét, 2005-ben a harminc,
2006-ban a 35 százalékát. (A teljes
versenykiegyenlítôdés ráadásul
csak évekkel késôbb valósulna
meg.) Ám az MSZP-SZDSZ-kettôs
láthatóan nem igyekszik mérsékelni
az egyenlôtlen versenyhelyzetbôl
adódó hátrányainkat – pedig erre
lenne lehetôsége a 2003-as, az utol-
só uniómentes költségvetésben. Az
ország vezetôi az idei 260 milliárd
forinthoz képest jövôre 30 milliárd-
dal kevesebbet pumpálnak az agrár-
világba, mindezt úgy, hogy az EU-
ban ôshonos családi gazdaságok he-
lyett a  „latifundiumokra” épülô
szövetkezetek járnak majd jól. A
hazánk versenyképességét elô-
mozdító infrastrukturális beruházá-
sokat szintén visszafogja a kabinet,
és 25 százalékkal csökkenti a kö-
zéposztály-megtartó kis- és közép-
vállalkozások támogatására szánt
keretet. Másképpen: a baloldal
unióidegen, kettészakítottságon ala-
puló középrétegmentes társadalom-

Öröm a köbön: a fiatalok már egységes Európában gondolkodnak

lagának 22%-át, ami a magyar
arány alig több mint harmada. Más-
részt London és Varsó mellett az
Egyesült Államok újabb hû szövet-
ségesét tudja trójai falóként elhe-
lyezni az unióban. 

A berlini vörös-zöld kormány
Ankara tagságát támogató megfon-
tolásai között szerepet játszhat az
elismerés keresése Washington-
ban, láthattuk Prágában, Schröder
mennyire szeretett volna kezet fog-
ni Bush-sal. Valamint az a tény,
hogy már az õszi szövetségi válasz-
tásokat is csak a 350 000, németor-
szági állampolgárságot kapott török
segítségével nyerték meg – e közös-
ség száma évente mintegy 80 000-
rel növekszik –, akik közül 60% az
SPD-re, további 16% a zöldekre
voksolt. (Szeptember 22-én az SPD
elõnye a CDU-val szemben keve-
sebb, mint 7 000 voks volt.) A fel-

vételi döntés jelzi, milyen erõssé
vált az unión belül az muzulmán
lobbi.

Nem felesleges végiggondolni,
hogy milyen következményekkel
járna Ankara tagsága az Unióra.
Hiszen, ha ilyen gazdasági eredmé-
nyekkel felveszik, akkor már nem
lehet akadálya Albánia, Macedó-
nia, vagy akár Ukrajna és
Fehéroroszország tagságának sem.
Párhuzamosan a szegény államok
felvételével, folyamatosan csökken
a szolidaritás az újak és a nettó be-
fizetõk között. Az unión belüli „szo-
lidaritás” mértékérõl már a mostani
bõvítési tárgyalások is jó példát
szolgáltattak. Ankara tagsága gya-
korlatilag azt jelentené, hogy az EU
pusztán szabadkereskedelmi szer-
vezetté üresedne ki, s gyakorlatilag
elveszítené azon értékek legjelentõ-
sebb részét, amiért olyan sok állam

kívánt taggá válni. Ez a fordulat a
már évek óta emlegetett többsebes-
séges Európa megalakulásával len-
ne egyenlõ, ami éppen a kis tagál-
lamoknak állhat a legkevésbé az ér-
dekében. Ez a legtöbb kérdésben
ad hoc koalíciók informális uralmát
erõsítené és szentesítené a szerve-
zetben. 

Törökország felvételével – s ha
elfogadjuk a taggá válása mellett
gyakran hangoztatott érveket, mi-
szerint gazdaságilag és politikailag
ezer szállal kötõdik Európához – az
EU már nem lesz „keresztény
klub”. Akkor ezen megfontolás
alapján aligha lehet majd nemet
mondani Jeruzsálem felvételére, hi-
szen Izrael már ma is jóval több fel-
tételt teljesít, mint Ankara, akár a
gazdasági fejlettséget, akár a de-
mokrácia mûködését nézzük. Vagy
miként lehetne akkor az Európához

szintén sok szállal kötõdõ földközi-
tengeri arab országok tagsága ellen
hatásosan érvelni? Marokkó már
próbálkozott, Melillára és Ceutára
hivatkozva, tagfelvételi kérelemmel
élni. Vagy itt vannak a kaukázusi
államok, Grúzia és Örményország,
hiszen ha Törökország tag lehet, ak-
kor ezek is. 

Érdemes lenne azt is végiggon-
dolni – hiszen a leendõ európai al-
kotmány elõírja majd a kölcsönös
védelmi kötelezettséget –, hogy ki
kíván harcolni Ankara oldalán az
iráni, iraki, vagy szíriai határon.
Igaza van a Frankfurter Allgemeine
Zeitungnak abban, Ankarát ugyan
fel lehet venni az EU-ba, de azzal
az unió a saját halálos ítéletét írná
alá. Ebben az esetben viszont feles-
leges alkotmányozó konventre for-
dítani idõt, pénzt és energiát. 

– GRÓF TISZA ISTVÁN
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szerkezetet ment át az új közösségbe.
Ebbôl persze nem következik, hogy az
EU-n kívüli magányból több elônye
származna Magyarországnak, mint a
csatlakozásból. Ennek ellenére az
unióba tagozódást segítô kormányzati
kommunikációs kampányban a  „mi
történik, ha kimaradunk – mi törté-
nik, ha bekerülünk”-ellentétpár
mindkét oldalát célszerû lenne bemu-
tatgatni, s azt is illene elmesélni, hogy
a 2004-tôl 2006-ig tartó idôszakban
nem fognak csodák történni. Sôt kön-
nyen lehet, hogy a hosszú távú
elônyöknek brutális ára lesz - amit
valószínûleg a csatlakozást követô 2-3
évben kell megfizetnünk. Ám a tiszta
beszéd helyett ötletelgetni kezdtek az
MSZP boszorkánykonyháiban – meg-
született hát az elôrehozott választás-
ról szóló elgondolás. A hivatalos ver-
zió szerint a voksolás  „kirobbanásá-
ért” a Fideszt és Orbán Viktort kell
majd felelôssé tenni, hiszen  „látható-
an a polgáriak szítják az euroszkep-
szist, s kockáztatják a Haza unióérett-
ségét”. Valójában a szocialisták egy
része abban bízik, hogy a pozitívra
hangolt állami EU-kampány felerôsí-
theti a párt pótválasztás elôtti kortes-
hadjáratát, így a baloldal felhizlalhat-
ja soványka parlamenti fölényét. Rá-
adásul a ciklus kitolódna
2007-2008-ig, vagyis a csatlakozás

utáni társadalmi sokkhatást is  „át-
ívelhetnék”  Medgyessyék. No, de
lássuk, hogyan néz majd ki az EU-
kampány!

Nagy Plagizátorok
Az EU-csatlakozás sokkal fontosabb
annál, hogy a választókra lehessen
bízni a döntést - így jellemezhetô a
kormány Európai Uniós Kommuniká-
ciós Stratégiájának (EUKS) szemléle-
te. Ezzel szemben Medgyessy Péter
szakadatlan azt hangsúlyozza: az iro-
mány nem a propaganda, hanem a tá-
jékoztatás célját szolgálja. Ez viszont
egész egyszerûen nem igaz. Bárhol is
olvasunk bele a dokumentumba, azt
látjuk, hogy az bizony dicsôségére
válna mondjuk egy lakópark-hirde-
tésnek is. A mostani irománynak volt
egy hasonló címû 2000-es elôzménye.
Az ugyanakkor még leszögezte:  „A
direkt propagandisztikus megoldások
elkerülendôk”, s az integráció ügyé-
ben nincs szükség további meg-
gyôzésre. Az akkori álláspont szerint
a csatlakozást pártolók száma amúgy
is az egeket ostromolja, illetve  „a
meggyôzés zsákutca lehet, ha az
elônyök túlzott hangsúlyozásán át
csodaváráshoz vezet”. A korábbi
opuszban azt olvassuk: akkor lehet
szükség  „meggyôzési kampányra”,
ha a belépés támogatottsága hirtelen

zuhan vagy tartósan csökken. Most, a
csaknem egyöntetû EU-s lelkesedés
idején az EUKS mégsem más, mint
merô reklám. Vajon miért? Kell-e az
Összeesküvés-elméletek Iránt Rajon-
gók Klubjának tagsági igazolvány ah-
hoz, hogy valaki arra gondoljon: csak
nem készülnek titkos közvélemény-
kutatások, melyek eredménye koránt-
sem tölti el megnyugvással
Medgyessyéket? A szöveg szerzôi
mindenesetre semmit sem bíznak a
véletlenre. A Nagy Beolvadás elutasí-
tói például csak cenzúrázott formában

kaphatnak teret a kampányban. Ami-
kor a létrehozandó Európai Uniós
honlapról esik szó, ez szerepel az írás-
ban:  „A hitelességet növeli, ha ezen
– vitafórum formájában – az EU-csat-
lakozás ellenzôi is megszólalhatnak.”
A kormány tehát semmilyen ellenke-
zést nem Tilt. Csak Tûr. Támogat vi-
szont a meggyôzést szolgáló szlogene-
ket. Ezek között olyan okosságokkal
találkozunk, mint  „A sikeres ember
felismeri és megragadja a kínálkozó
esélyeket”, vagy  „Ha összefogunk,

még sokra visszük.” Száz meg száz öt-
let van leírva, amelyek a csatlakozás-
hoz kívánnak kedvet ébreszteni.
Úriembertôl méltatlan lenne ezeket
egytôl egyig fikázni, hiszen: kell az
ünnep – még ha a Mikulás gúnyájá-
ban olykor rongy emberek is
rejtôznek. Budapest belvárosában
például Európa Órát állítanak fel,
mely a szerzôdés athéni aláírásától a
csatlakozásig hátralévô idôt mutatja.
Lesz  „Ki tud többet az Európai Uni-
óról?” típusú vetélkedô, a hazánkat
kedvelô külföldiek pedig Magyaror-

szág Klubba tömörülhetnek. A szám-
talan hasznos ötlet között azonban van
egy, melynek olvastán jobb érzésû
magyarok is válogatott durvaságokra
ragadtathatják magukat. Emlékszünk,
ugye, baloldali barátaink mennyit
gyalázták a tavalyi-tavalyelôtti meg-
emlékezéseken a településeknek ki-
osztott millenniumi zászlókat? Nos,
úgy látszik, eközben mégis ragadt rá-
juk valami. Mert mit is olvasunk az
EUKS-ban?  „Minden település kap
egy Európai Uniós zászlót, amelyet az

t é m a

2005-ös és 2006-os évre
nézve viszont már nem
ilyen „rózsás” a helyzet,
2007-tõl pedig új költség-

vetése lesz az EU-nak, amely-
nek összeállításában ugyan már
mi is részt veszünk majd, de
amelynek körvonalai már most
a közös kasszák csökkentését
vetítik elõre. 

Az Európai Unió a jelenlegi tagállamok-
nak különbözõ jogcímeken folyósítandó pén-
zek mindösszesen 40-45%-át hajlandó kez-
detben az újoncok rendelkezésére bocsátani.
A gazdáknak járó közvetlen mezõgazdasági
kifizetések esetében – amelyek a túlterme-
lésbõl következõ alacsony árszintet hivatot-
tak kompenzálni – például egy Vas megyei
õstermelõ éppen negyedét fogja kapni annak

az összegnek, amelyben pár száz méterrel ar-
rébb termelõ osztrák kollégája részesül. Az
elmaradott térségek felzárkóztatását célzó
ún. strukturális és kohéziós alapok esetében
hasonló a helyzet. Ezzel párhuzamosan a kö-
zös uniós kasszához a belépéstõl leszünk
majd kénytelenek száz százalékban hozzájá-
rulni (2004-ben a május 1-jén várható csat-
lakozás miatt idõarányosan). Ez durva számí-

Számok és kvóták · A támogatásokat lenyelik, ugye?   

EU-öröm és EU-realizmus

Az EU-kommunikációt vezénylô Baja Ferenc államtitkár
mellett mûködô, a stratégiát véleményezô konzulensi 
csoportot olyan jeles személyiségek erôsítették, mint

Levendel Ádám, a Szonda Ipsos vezetôje – egyben
Medgyessy Péter tanácsadója

Pat Cox, az Európai Parlament elnöke  szerint minden  oké

A csodaváróknak csalódniuk
kell, ha azt gondolják, hogy az
unióban tárt karokkal várják
a befelé igyekvõ és végre cél-
egyenesben lévõ közép-euró-
pai országokat. A tárgyalások
állása alapján úgy tûnik, Ma-
gyarországnak – a Brüsszel
által kiutalt egyszeri kompen-
záció következtében – maxi-
mum arra van esélye, hogy ne
kapjon kevesebb pénzt a csat-
lakozás elsõ évében, mint
2003-ban az ún. elõcsatlako-
zási alapokból, és hogy ne le-
gyen nettó befizetõ.

A
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európai szabadság magyar ünnepén,
március 15-én a magyar zászlóval
együtt húznak fel.” Sôt, szörnyedj el,
óh, polgártárs, botránkozzék a te sza-
bad lelked – a Nagy Plagizátorok sze-
rint mindehhez meg kell kongatni
még a templomok harangját is!

Csinos kis adatbázis
A szocialisták nemcsak Nemeskürty
Istvántól, hanem önmaguktól is kop-
pintottak. Tavaly ilyenkor Medgyessy
Péter levelet írt valamennyi választó-
nak. Abba kérdôívet és válaszboríté-
kot helyezett, s a feleletet vissza-
küldôk elérhetôségébôl a szocialisták
csinos kis adatbázist pakoltak össze.
Ezt aztán – az adatvédelmi biztos né-
minemû homlokráncolása közepette –
nem restellettek a kampányukban fel-
használni. Most minden állampolgár
az EU-csatlakozás részleteit taglaló
levelet kap majd. Ebben is visszajel-
zési kártya búvik meg,  „amelynek
visszaküldésével mindenki felteheti
az ôt leginkább foglalkoztató kérdése-
ket, és egyben hozzájárulhat, hogy a
csatlakozással kapcsolatos informáci-
ókkal a késôbbiekben is megkeres-
sék. Ez egy EU-adatbázis és címlista
építése szempontjából is kiemelt fon-
tosságú.” Innentôl fogva egyetlen kér-
dés marad: sokat próbált lelkiismeret-
ükön kívül mi fogja megakadályozni

derék baloldalijainkat, hogy az így
összegyûlt címekkel gazdagítsák be-
cses lajstromukat? (Könnyíti helyze-
tüket, hogy a dolgok ugyanabban a
kézben futnak össze. Baja Ferenc volt
az MSZP kampányfônöke, s most ô
felügyeli a stratégia végrehajtását.) És
mi lesz azok adataival, akik a terve-
zett telefonos EU-s információs köz-
pont számát tárcsázzák? Mert ugyan a
stratégiában azt hangsúlyozzák: az ô
általános paramétereiket csak a sta-
tisztika miatt rögzítik, és önmegtartóz-
tatást tanúsítanak a személyes adatok
dolgában. Bell után 130 évvel azon-
ban nem tûnik ördöngösségnek, hogy
a központot olyan készülékkel szerel-
jék felé, mely kijelzi a hívó számát. S
hogy a tudakozó a telefonszám alap-
ján azonnal megmondja a nevet és a
címet? Adatvédelmi biztos legyen a
talpán, aki ekkora rosszindulatot néz
ki a jogbiztonságot ígérô kabinetbôl!
Bizonyára közéleti személyiségeink
legtöbbje sem vetemedik majd ilyes-
mire. A stratégia kiemelt célcsoport-
jai között szerepelnek ugyanis: ôk
„rendelkeznek azzal a hitelességgel,
amely révén a folyamatosan
felértékelôdô érzelmi tényezôket is
csatasorba tudják állítani”. Persze
egy értelmiségi esetében soha nem le-
het kizárni a lelkiismerettel való szö-
szölés veszélyét. Nos, az EUKS erre is
kínál megoldást: számukra  „úgy kell
lehetôvé tenni az EU-csatlakozás
kapcsán a közéleti szerepvállalást,
hogy eközben ne csorbuljon a függet-
len alkotói, cselekvô emberi megítélé-
sük. Nem politikai üzenetek tolmá-

csolására kell ôket használni, hanem
saját hitelüket kell az EU-téma kom-
munikálása során használniuk.” Ha-
sonló aggályok (úgy mint a független-
ség, az objektivitás, a korrektség félté-
se) fel sem merülnek az újságírók em-
lítésekor.  „Az újságírók információ-
val - friss hírrel, exkluzív tájékozta-
tással és rendszeres, bô háttéranyag-
gal - való ellátására kell összpontosí-
tani” - olvassuk a szövegben, mely
több helyütt is a médiamunkásoknak
kínált elônyöket taglalja. Kérdés, mit
szól ehhez Wisinger István, a
MÚOSZ-nak az újságírók független-
ségére oly kényes elnöke. A probléma
egyébként nem elôzmény nélküli. A
NATO-csatlakozás kampányakor
visszatetszést szült, hogy a lapok  „be-
zupálást” népszerûsítô mellékleteit
sokszor a fegyvergyártók hirdetései
tették lehetôvé. A minisztériumi tá-
mogatásnak köszönhetôen olyan mû-
sorok is NATO-propagandát folytat-
tak, mint a rádióban a Szabó család,
vagy a Magyar Televízióban a Família
Kft. Az ORTT is felfigyelt a jelenség-
re, s a köztévé Atlanti Expressz címû
sorozatát elítélve kimondta:  „A köz-
szolgálati mûsorszolgáltatók államtól
és kormánytól való függetlenségének
és szabadságának követelménye, s így
a törvény szelleme sérült azáltal, hogy
a kifogásolt sorozat állami, költségve-
tési pénzbôl jött létre.”

Ki kapja az üzletet?
„A kommunikációs stratégia végre-

hajtása során az emberi erôforrások
hatékony elosztásának szervezeti ki-

hívásaira is választ kell adni” – ol-
vasható a rejtjeles üzenet, melynek
lényege egyszerûen összefoglalható:
ki kapja az üzletet? A válasszal sem
maradnak adósak a szerzôk. Amikor
a  „makroprojektekrôl” szólnak, azt
írják:  „Ez a megoldás nagy (általá-
ban multinacionális) cégek megbízá-
sát jelenti nagyléptékû projektsorozat
végrehajtására.” Ez a fogalmazás per-
sze csak azon naiv honfitársainkat
lepheti meg, akik valaha is komolyan
vették, hogy a szocialisták a hazai
vállalkozásokra is gondolnak, amikor
az unióba készülnek. Azazhogy még-
sem. Helyesbítenünk kell magunkat
– hiszen az EUKS-ot is hazai szakem-
berekkel készíttették el. Hogy kik-
kel? Azzal a Sükösd Miklóssal, aki –
a 2000-es stratégia egyik szerzô-
jeként – megbízást fogadott el a „fa-
siszta Orbán” Külügyminisztériumá-
tól. Bûnét azzal tette jóvá, hogy ezek
után 2002 májusában korábbi mun-
kaadóját a demokrácia határainak ki-
lenc rendbeli átlépésével vádolta. Az
EU-kommunikációt vezénylô Baja
Ferenc államtitkár mellett mûködô, a
stratégiát véleményezô konzulensi
csoportot olyan jeles személyiségek
erôsítették, mint Levendel Ádám, a
Szonda Ipsos vezetôje – egyben
Medgyessy Péter tanácsadója és a
szocialista párt József Attila Alapít-
ványának kurátora. Az a Böjte József
filmrendezô, aki március 23-ára Kon-
cert a köztársaságért címmel balolda-
li rendezvényt szervezett a Kossuth
térre, illetve a szabad demokratákról
leválaszthatatlan Bruck Gábor, aki a
2002-es választások elôtt az MSZP és
az SZDSZ kampányát koordinálta.
Cégének, a Sawyer-Miller Groupnak
egyébként, többek között a Fôvárosi
Önkormányzat jóvoltából, van ta-
pasztalata a közpénzekkel való, oly-
kor túlzott gyarapodásában. Az Álla-
mi Számvevôszék 1998-ban gázos-
nak ítélte, hogy Bruckék a budapes-
ti parkolási rend bevezetésének
kampányára 66 millió forintot kap-
tak. Az összeg ugyanis egyáltalán
nem állt arányban az elvégzett mun-
kával. A kommunikációs stratégiát
megvalósító közalapítvány idén 500
millió, jövôre 1,5 milliárd forinttal
gazdálkodhat. Kezd körvonalazódni
a gyanú: az Országimázs Központ
pénzkezelési gyakorlata kismiska
volt ahhoz képest, ami itt Európai
Uniós kommunikáció ürügyén fog
történni.    – B. D. S.– Zs.

tások szerint mintegy évi 200
milliárd forintos kiáramlást
eredményez majd a magyar bü-
dzsébõl, miközben az átfutási idõ
miatt a Brüsszelbõl lehívható
pénzeket most kellene elkezdeni
pályázni ahhoz, hogy a csatlako-
zás kezdetétõl rendelkezésre áll-
hassanak, ami nyilvánvaló kép-
telenség. Miközben tehát Ma-
gyarország hosszú távú fejlõdése
szempontjából az uniós csatlako-
zás történelmi szükségszerûség,
tagságunk elsõ két-három éve
valószínûleg vesszõfutás lesz.
Csoda, ha Medgyessy Péter
2004-re – a belépést követõ EU-
fória hangulatát meglovagolva –
elõrehozott választásokat tervez?
Egyáltalán nem az. A pénzügyi
mélypont – és ezzel az uniós csa-
latkozás csúcspontja – ugyanis
éppen a mostani országgyûlési
ciklus végére, 2006 környékére
várható.            –  BOZÓTHARCOS

Hol van az unió kapuját megnyitó bûvös kulcs?



– Kevesebb hír lát napvilágot rólad
mostanában. Mivel foglalkozol?

– A család és a gyerekek töltik ki
az életemet. Velük vagyok itthon
és a párommal azt beszéltük meg,
hogy ameddig nem lesznek óvodá-
sok, addig itthon leszek. Mellette a
férjem vállalkozásában segítek,
amolyan „titkárnõi” szerepben.

– Elsõ sikereid után mennyire
volt különleges helyzeted a család-
ban? Kivételeztek-e veled a szüleid?

– Nem, gyerekkoromban ugyan-
azt meg kellett tennem, mint amit a
nõvéremtõl is elvártak. Az számít,
hogy a szülõk hogyan kezelik ezt a
kérdést. Azt sulykolják-e a gyerek
fejébe, hogy fantasztikus vagy és
különlegesebb, mint a többiek, mert
ilyen hatalmas eredményeket értél
el, vagy pedig normálisan állnak
hozzá, és megpróbálják megtartani a
megszokott úton. Engem inkább így
neveltek.

– Hogyan lehetett elviselni azt a
– kívülállók számára gyakran em-
bertelennek tûnõ – napirendet, ame-
lyet az élsportolói lét  megkövetel?

– Egy idõ után megszokja az em-
ber. Automatikussá válik, hogy reg-
gel fél ötkor kell kelni, és háromne-
gyed hatkor kezdõdik az edzés. Há-
rom és fél évesen kezdtem el tanul-
ni, és onnantól kezdve folyamatosan
jártam úszni. Eleinte még csak két-
három naponta, aztán már harmadik
osztályos koromtól kezdve reggelen-
te is voltak edzések. Ha így „bele-
nõ” ebbe az ember, akkor egyáltalán
nem érzi azt, hogy különleges dolog,
amit tesz, hanem úgy veszi, mint ha

ez lenne a munkája. Aztán pedig
minden évben van egy megmérette-
tés, amikor is kiderül, hogy érdemes
volt-e végigdolgozni azt az évet.

– Mikor tudatosult benned, hogy
a gyõzelmeiddel nemcsak magad-
nak, de az egész magyarságnak
szerzel dicsõséget?

– Amikor tizennégy évesen ki-
mentem a szöuli olimpiára, akkor
még nem tudtam felfogni: hogy
minden sportolónak az a legna-
gyobb álma, hogy olimpiai bajnok
legyen. És mielõtt elutaztam volna
Koreába, az édesapám tett egy kis
cetlit abba a könyvbe, amit éppen
olvastam. A papíron az állt: hogy
bármi is történjék, gondoljak arra,
hogy a magyar nemzetet képvise-
lem azzal, hogy külföldön verseny-
zek. Késõbb, amikor hazajöttem,
nagyon sokan vártak a reptéren, és
aztán már az utcán is odajöttek
hozzám idegen emberek, akik kön-
nyes szemmel mondták, hogy mi-
lyen nagy örömet szereztem nekik
a gyõzelmemmel. Talán akkor tu-
datosult bennem végleg, hogy ezek
a sikerek nemcsak az én sikereim,
hanem a hazámé is.

– Mi az, ami kimaradt az életed-
bõl a sportkarrier miatt?

– Nem tudok ilyet mondani,
mert rengeteg olyan helyre jutot-
tam el a pályafutásom alatt, ahová
magánemberként nem mehettem
volna el. Emellett nagyon sok min-
denre megtanított a sport. Ráadá-
sul soha nem is mentem el rossz
irányba, például nem cigarettáz-
tam, és a kábítószerrel sem éltem
soha. A szórakozóhelyek sem hiá-
nyoztak, nem vagyok az a típus.
Huszonkét évesen hagytam abba
az úszást. Akkor úgy gondoltam,
hogy ehhez már öreg vagyok, hi-
szen tizenkilenc évet végigdolgoz-
tam. De még bõven maradt idõ ar-
ra, hogy ha esetleg valami hiány-
zik, azt behozzam. Talán csak a ki-
rándulások maradtak ki, de ezt
mostanában pótolom. 

– Visszavonulásod után milyen
érzés volt kikerülni a reflektor-
fénybõl? 

– Nagyon emlékezetes az a gyõ-
zelmem, amikor még nagyon kicsi
voltam, és nem is világversenyen
indultam, hanem a Delfin sereg-
szemlén. Megnyertem, de az újság
nem nagyon írt róla. Ez nem tet-
szett nekem, és amikor anyukám-
mal elmentünk vásárolni, kérdez-
tem tõle, hogy miért nem ismernek
meg? Hiszen én vagyok az, aki
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„Ezek a sikerek nemcsak az én sikereim, hanem a hazámé is”

Egerszegi Krisztina a hírnévrõl, a médiáról, és a sportszerûségrõl

„Kiálltam, az én értékrendem szerint”
Ötszörös olimpiai bajnok. Nála több egyéni úszó
olimpiai bajnokságot senki sem nyert a világon. Az
évszázad sportolója. Az egész magyar nemzet ked-
vence. A királynõ. 1996-ban visszavonult. Azóta
férjhez ment és két gyermeke született. Lapunknak
adott interjújában beszélt a sikerrõl, a megtalált
nyugalomról és az értékrendjérõl.

Egerszegi Krisztina
Minden idõk  legeredmé-
nyesebb   magyar úszója. 
Született:
Budapest, 1974. 08. 16. 
Beceneve:
Egér. 
Egyesülete:
Bp. Spartacus (1981-96).
Edzõi: Kiss Miklós

(1981–82), Turi György
(1982–86),  Kiss László
(1986–96). 1996-ban
visszavonult az aktív
sportolástól, 1998-ban
Magyar Örökség-díjat
kapott. 1999 májusában
ment férjhez.

Eredményei:
– Kilencvenhétszeres
magyar bajnok. 
– Hétszer megválasztot-

ták az Év sportolónõjé-
nek (1988–1992 között
ötször zsinórban).
– 1987 és 1996 között
háromszor a világ leg-
jobb nõi úszója.
– Második a világ leg-
jobb nõi sportolója vá-
lasztáson 1992-ben. 
– 1996-ban Ameriká-
ban a The Time és
Olaszországban a
Corriere dello Sport a

világ elsõ számú sporto-
lójává választotta. 
– Ötszörös olimpiai baj-
nok (1988, Szöul; 1992,
Barcelonában három-
szor; 1996, Atlanta).
– Kétszeres világbajnok
(1991).
– Kilencszeres Európa-
bajnok (1991-ben há-
romszor; 1993-ban
négyszer; 1995-ben két-
szer).

Életrajz
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megnyerte azt a versenyt! Amíg
nincs abban a helyzetben az em-
ber, hogy felismerjék és odamen-
jenek hozzá, addig nagyon vágyik
az ismertségre. De onnantól kezd-
ve, hogy ismert lesz, és elvárják a
gyõzelmeket, az ismertség már te-
her és fárasztó.  A reflektorfény
tehát nekem nem hiányzik, hiszen
sosem voltam az a típus, aki szere-
tett szerepelni. Sõt azt mondha-
tom, amikor abbahagytam az
úszást, kicsit még örültem is, hogy
nem fognak annyit keresni az új-
ságírók. Leginkább azért is, mert
általában az ember magánélete a
fõ téma náluk, és én úgy vagyok
ezzel, hogy az csak azokra tarto-
zik, akik benne élnek, vagyis nem
a nyilvánosságra. Van olyan típu-
sú ember, aki tönkremegy attól, ha
nem szerepelhet, nem keresik,
vagy elfelejtik. Én annak örülök,
ha csend van.

– Volt-e valami, amit megbán-
tál az elmúlt években?

– Nem igazán. Már sportoló-
ként is tudtam, hogy ha egyszer
abbahagyom az úszást, akkor csa-
ládot szeretnék, gyerekeket. Azóta
pedig megtaláltam azt az embert, a
páromat, akiben minden benne
van, amit szeretnék, és gyerekeim
is születtek. Egy dolgot sajnálok,
hogy a nagymamám nem láthatta
már a családomat.  Bálint már két
és fél éves lesz januárban, Barna-
bás pedig tíz hónapos. 

– Nagy visszhangot váltott ki,
hogy áprilisban nyilvánosan kiáll-
tál a polgári oldal mellett, és részt
vettél a Kossuth téri nagygyûlé-
sen. Értek támadások is. Fõleg
olyanok részérõl, akiknek a nevé-
re már nem is emlékszünk.

– Idén tavasszal kinyilvánítot-
tam a saját véleményemet, és ki-
álltam a saját értékrendem sze-
rint. Ha ez valakinek nem tetszik,
arról nem tehetek.  A mai napig
sem bántam meg, hogy kimentem
akkor a Kossuth térre. Egyébként
tény, hogy soha nem szerettem, ha
felkértek különbözõ közéleti sze-
replésekre, és nem is vállaltam el
õket. Ezt a mai napig tartom. Az
év elején például megkerestek az-
zal, hogy legyek én a százezredik
aláírója az olimpiai kezdeménye-
zésnek. Azt mondtam, nem akarok
százezredik aláíró lenni, de ha el-
hozzák nekem az ívet, aláírom. Ezt

meg is tettem, csendben. Koráb-
ban nem figyeltem a választási
eredményeket, de tavasszal vala-
hogy mégis úgy éreztem, hogy van
két gyerekem, van családom, és a
választás az õ jövõjük szempontjá-
ból is fontos. Nagyon nem tetszett
nekem, hogy miután a szocialisták
megnyerték az elsõ fordulót, kife-
jezetten gúnyossá váltak, igyekez-
tek sárba tiporni az ellenfelüket.
A sportban is méltósággal kell vi-
selni a gyõzelmet, meg a vereséget
is. Szerintem így helyes a közélet-
ben is. Fõleg a stílusuk háborított
fel, és ennek kapcsán született
meg a sokat idézett levél.

– Mi a véleményed arról, hogy
mostanában már nem is a sporto-
lók az igazi sztárok a médiában?

– Az újságírók abból csinálnak
sztárt, akibõl akarnak – még ha il-
letõ nem is tett semmit, csak a te-
levízióban szerepelt – , és azt is
teszik tönkre, akit akarnak. Tulaj-
donképpen bármilyen alaptalan
dolgot leírhatnak, és az emberek-
ben csak az marad meg, nem pe-
dig a késõbbi, apró betûs helyre-
igazítás. 

– Hat éve visszavonultál, de ma
is nagyon sok fiatal példaképe
vagy. Hogyan éled meg ezt? 

– Örülök neki, ha az emberek
ma is úgy gondolják, hogy a pálya-
futásom példaértékû. Fantasztikus
érzés, ha gratulálnak nekem, és
elmesélik a saját élményeiket a
gyõzelmeimrõl. Az is remek dolog,
ha valaki azért kezd el sportolni,
mert látott engem annak idején
gyõzni valamelyik versenyen.

– Milyen terveid vannak gyer-
meked nevelése mellett?

– Most az a legfontosabb, hogy
amíg a fiaim nem érik el az óvo-
dáskort, itthon legyek velük. Majd
eldõl, hogy mi lesz késõbb. Nem
szeretek igazából tervezni, inkább
a jelennek szeretnék élni.  

– Mi a legfontosabb egy sikeres
sportolói pályához?

– Az akaraterõ, a kitartás, hogy
szeresd amit csinálsz, de azt hi-
szem a legfontosabb, hogy ne
szállj el magadtól, ne gondold azt,
hogy több vagy, mint más ember,
hiszen minden emberben van va-
lami, csak van, aki soha nem tud-
ja meg, mert nincs meg rá a lehe-
tõsége. A másik: legyen mindig a
szemed elõtt, hogy nemcsak rajtad

múlik a siker, hanem a szülõk, az
edzõ, az edzõtársak is közrejátsza-
nak benne, hiszen „egyedül nem
megy”. Csak úgy lehet és csak ak-
kor érdemes bármit is csinálni,
ha alá tudunk rendelni annak

mindent. Amikor az a legfonto-
sabb és minden más csak utána
következik. Ehhez persze kell
egyfajta tudatosság, de anélkül,
hogy szeretem, amit csinálok, nem
megy.                  – NÉVAI GÁBOR

„A mai napig sem bántam meg, hogy kimentem akkor a Kossuth térre”

„Egy igazi versenyzõ nagy erénye,  ha a hajrában gyõzni tud. A múlt va-
sárnap éjjel nagy fordulópontot jelentett az életemben. Soha nem politi-
záltam, mindig is távol állt tõlem, pedig sportpályafutásom alatt három
kormányt is végigélhettem. Számomra egy dolog volt a fontos, hogy
amit teszek, azt a hazámért teszem és a magyar színeket képviselem. Az
elsõ olimpiámra a szüleim úgy indítottak útnak, hogy amit elérek, az a
magyarság hírnevét növeli a világban. 
Minden ember életében vannak fontos döntések. Ilyen a házasságkötés,
a gyermekvállalás, vagy hogy milyen munkát csinálna szívesen az em-
ber. Úgy gondolom, hogy a választás is legalább ennyire fontos dolog,
fõleg, hogy már nemcsak magamért vagyok felelõs, hanem gyermekei-
mért és jövõjükért. 
Sajnos, kedden este 7-kor nem tudtam ott lenni a Testnevelési Egyete-
men, hiszen nemrég született a második kisfiam. Nem voltam ott, de lát-
tam és fõleg hallottam Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédét, és remé-
lem, hogy ez a tûzzel átitatott és igazságot tükrözõ beszéde meggyõzi a
szavazópolgárokat arról, hogy érdemes erre a jövõre szavazni. Ezúton kí-
vánok a második fordulóhoz sok sikert, hogy módjukban álljon megva-
lósítani azt a sok tervet, amit kitûztek maguknak a magyarság feleme-
lése érdekében. 

Üdvözlettel: 
Egerszegi Krisztina” 

Egerszegi Krisztina levele, 
amely elhangzott a Kossuth téren, 2002. április 13-án



történelmi belvárosban az elsõ út
szinte törvényszerûen Európa
egyik legnagyobb középkori teré-
re, a Piac térre vezet, mely Krak-

kó életének központja. Mindenfelé ga-
lambok, egy-egy nagyobb adag élele-
mért folytatott küzdelemben szabályos
kupacokat alkotnak a kövezeten. A
galambok után furcsa, színpompás
épületmakettek körül támadt csopor-
tosulások vonják magukra figyelmün-
ket. Közelebbrõl kiderül, hogy az azo-
nosítatlan tárgyak Betlehemek, szá-
munkra némiképp szokatlan kivitel-
ben. A választék széles, a tenyérnyitõl
a kisszobányiig, a statikustól a pörgõ-
villogóig, a házilag barkácsolttól a mû-
vészi kivitelezésûig akad mindenféle.
Jobban szemügyre véve az alkotáso-
kat, megállapíthatjuk, hogy az itthon
ismert Szent Család-háromkirályok-
bárány-jászol sztereotípián túllépve a
Betlehem integráns, el nem hagyható
részét képezi egy-két lengyel népvise-
letbe öltözött táncoló pár (az az igazi,
ha valóban forog), néhány érdekes-ró-
zsaszín angyalka, s mindehhez egy
szín- és formavilágában ortodox beüté-
sû katolikus templom szolgáltatja a
keretet. A Betlehem-kiállítás és -
verseny nemcsak lokális jelentõségû,
a róla szóló beszámoló közvetlenül a
közlekedési balesetek után kerül
adásba az esti híradóban (lengyel tele-
víziót nézni különös élvezet, találkoz-
hatunk a helyi ERA mobilszolgáltató
Tak-Tak hirdetéseivel és itthonról is-
mert mosóporreklámmal egyaránt, a
filmeket pedig nem szinkronizálják
vagy feliratozzák, hanem alámondják
a lengyel szöveget, kellõképpen zava-
ró összhangot keltve).

A tér centrumában áll a XIV. szá-
zadban épült Sukiennice, ami erede-
tileg ruhakereskedõknek adott he-
lyet, ma elsõsorban turistákat kiszol-
gáló üzletek és vendéglátóhelyek ott-

hona. Az épületben található a pati-
nás Kawiarnia Noworolski, a XIX.
században létesült kávéház. Érkezé-
sünkkor elõbb kedvesen a ruhatárhoz
tessékelnek minket, majd elfoglal-
hatjuk helyünket a különféleképpen
berendezett helyiségek közül az ízlé-
sünknek megfelelõben. Az egész a

budapesti Gerbaud kávézóra és a Vö-
rösmarty térre emlékeztet – ezt a
szomszéd asztalnál ülõ idõs finn
hölgy állapítja meg két fiatal lengyel
lány társaságában. A téren állt egykor
a Városháza is, de csak (az önmagá-
ban is impozáns) torony vészelte át az
évszázadokat, ennek tövében rende-
zik a karácsonyi vásárokat. Barátsá-
gos mézeskalács- és forraltbor-illat
száll a levegõben, s megnyugtató lát-
ni, hogy nem csak kis hazánkban le-
het mindenféle mûanyag gagyit úgy
rásózni az emberekre, hogy hihetet-
len boldogság töltse el õket.

Akármerre megyünk, szinte száz-
méterenként találunk egy-egy kisebb-
nagyobb templomot, kápolnát. Az
egyik legnevezetesebb a gótikus stí-
lusban épült Szent Mária-templom a
Piac téren, belsõ díszítését az arany és
a fekete színek dominálják. A fából
készült fõoltárt Európa legszebb késõ

gótikus alkotásai között tartják szá-
mon. Amikor szentmise van, a temp-
lom megtelik krakkóiakkal (helyi sa-
játosság lehet, hogy a misén jóval több
csinos hölgy teszi tiszteletét, mint az
esti bulikban). Sajátos hangulata van
egy esti szertartásnak, ha az ember a
számára teljesen ismeretlen lengyel
nyelven hallgatja végig a prédikációt
az ódon falak között. Szintén nemzet-
közi hírû a krakkói katedrális, a len-
gyel koronázási templom, ami a
Wawel hegyen, a várban található. A
királyi palota és az erõdítmény méltó-
ságteljesen tornyosul a város fölé, be-
havazott kupolái és vadszõlõvel befu-
tott falai középkori hangulatot árasz-
tanak magukból. A városkaput a Piac
térrel összekötõ utcában egy fagyos-
kodó, hóhérmaskarába öltöztetett úri-
ember igyekszik beterelni a nagy-
rabecsült vendéget a Kínzások Múze-
umába. A láthatóan családi vállalko-
zásként üzemelõ múzeumocskában a
szigorú kínzóeszközökkel történõ kö-
zelebbi megismerkedés mellett meg-
tudjuk, hogy a városban a hóhér fela-
dat volt a prostituáltak ellenõrzése is.
A zsidó negyedet a Piac térrõl tíz-
percnyi sétával közelíthetjük meg. A
második világháború szörnyûségeit
megelõzõen jelentõs izraelita közös-
ség élt a városban, néhány zsinagóga,
a tradicionális zsidó fürdõ és a régi
temetõ ma is látható. A környék nap-
jainkban a város bohémtanyája, ét-
termekkel (köztük sok kóser konyhá-
jú vendéglátóhellyel), mulatóhelyek-
kel és szállodákkal.

Krakkó Lengyelország éjszakai
életének központja, a lengyel fiata-
lok tavasszal vagy nyáron sokszor
ruccannak le egy-egy görbe hétvégé-
re. A Piac téren található Teatr 38 el-
sõsorban a szórakozni vágyó diáko-
kat várja (belépés  diákigazolvány-
nyal, az italárak szimpatikusan visz-
szafogottak), a pár percnyire találha-
tó, vörösben játszó Magnólia az alter-
natív jazz rajongóinak találkozóhe-
lye. Szokatlan jelenség a Lubu Dubu
fantázianevû klub, mely egy bérház
elsõ emeletén kapott helyet. Az elhe-
lyezés, a berendezés és az árak egy-
aránt a szocializmus idejének illega-
litását idézik. A kimustrált fagylal-
tospultba integrált dj-pult láttán az
ember elképzeli a régi arcokat, a fi-
gyelmes és folyamatosan mosolygó
fiatal személyzet pedig gondoskodik
róla, hogy az ember visszavágyjon
Krakkóba… – TURUL

y o - h e l y

1 0 •  U T O L S Ó F I G Y E L M E Z T E T É S

Krakkótól mindössze néhány ki-
lométernyire fekszik a Világörök-
ség részét képezõ wieliczkai sóbá-
nya. A legenda szerint hazánk
szülötte, a II. János Pál által pár
éve szentté avatott Kinga herceg-
nõ elgurult gyûrûje nyomán talál-
tak rá az értékes ásványkincsre.
Az évszázadok folyamán egész fo-
lyosó-, akna- és teremrendszert,
valóságos kis várost hoztak létre a

bányászok a föld alatt. A 300 kilo-
méternyi járatból és 400 méteres
mélységbõl csak 2 kilométer, il-
letve 130 méter áll nyitva a láto-
gatók elõtt, azonban ennek bejárá-
sa is több órába telik.  Az állandó-
an 13 Celsius-fokos hõmérséklet
télen kifejezetten kellemes a kinti
mínuszok után, az óriási rendez-
vény-csarnokban vállalati fogadá-
sokat, koncerteket tartanak, az üz-
letemberek számára külön konfe-
renciaterem áll rendelkezésre.   

Só must go on…

Lengyelország (úgy tûnik, össznemzeti közmeg-
egyezés szerint) legszebb városa sûrûn hulló hóval
és jeges széllel fogad. A pályaudvarról kilépve egy
szálláshelyügynök, miután belenyugszik a megmá-
síthatatlanba, hogy már van hol álomra hajtanunk
fejünket, meglepõ kedvességgel és elfogadható an-
golsággal igazít minket útba. Az utcák kihaltak,
ami felettébb szokatlan egy nagyvárosi hétköznap
reggelén.

Beszökött a tél immár Krakkóba is 

Lengyel karácsonyi elõkészületek 

KrakkóA
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inden, magára valamit is adó
100 forintos boltban kapható
a buheráló nemzedékek
megkerülhetetlen segéd-

anyaga, az ezer színben pompázó
szalag. Az eladók szigetelõszalag
címszóval forgalmazzák, a ma-
gunkfajta szakik szigszalagként
tisztelik, a dolgok mélyrétegeit ku-
tatva azonban nem hat eufemiz-
musnak, ha ezután mágikus sza-
lagnak nevezzük.

A mágikus szalag (továbbiak-
ban MSz) a ragasztók királya. A ve-
le egy kategóriában versenyzõ cel-
lux inkább szakad, mint ragad, át-
látszósága is csak a szakadt könyv-
lapok toldozásakor elõny (bár…).
Ezen felül simán veri az összes fo-
lyékony ragasztót. Jól megfeszítve
rácsavarom, ott van, ott marad! És

akkor még nem is ejtettünk szót a
büntetõ funkciójáról. 

Pedig MSz-nak pont ez adja azt
a kitüntetett erényét, mely által si-
került magát beküzdenie ebbe a
rovatba. Amit ugyanis segédleté-
vel rögzítenek egymáshoz, arról a
tárgyról még Üvegszemû László is
száz méterrõl észreveszi, hogy bi-
zony eltörött, levált, szétpattant. Itt
van példának kedvéért az ismert
finn/svéd távbeszélõ-készülék és
az õ lötyögõ akkumulátora. Kis-
pénzû, kezdõ mobilosok még pró-
bálkoznak diszkrét kipeckeléssel,
beékeléssel, aztán rájönnek
(anyáddal szórakozzá’), hogy itt
csak MSz segít. Lötyög a bringán a
sárhányó? Könnyen, gyorsan rög-
zíthetõ a mágikus szalaggal (BAZ
megyei gyûjtés). 

A szigorú megszorítások idõ-
szakában egy speciálisan széles
szalaggal operált a BKV is, ami-
kor a buszok könnyen, gyorsan
tisztítható, világosbarna mûbõr
kárpitjain gyakorta jelentkezõ
szakadások problematikáját kel-
lett könnyen, gyorsan orvosolni.
Most már, a textilkárpitok idején
sajnos csak elvétve, külsõ kerüle-
tek vonalain látni.

A rögzítési eljárás kísérõjelen-
ségeként fellépõ rettentõ vizuális
hatást azonban élelmes szülõk
könnyen beépíthetik pedagógiai
technikáik kincses tárházába, ek-
képp kovácsolva erényt a hátrány-
ból. Engedtessék meg nekem,
hogy saját kútfõbõl kiküzdött
praktikával világítsam meg, mirõl
is van szó. Ha ugyanis a kisautó
alváza és kasztnija, kitartó és üte-
mes földhöz csapkodás miatt elvá-
lik, akkor: a) kisdedünk alapos
feddése után a medzsót kidobjuk a
francba; b) a kis játékszert alapo-
san körbe tekerjük Mágikus Sza-

laggal és visszaadjuk a kölöknek
azzal a megjegyzéssel, hogy ha nem
lesz a jövõben megértõbb a gyenge
mûanyagokkal szemben, akkor az
összes játékszerét ezzel az eljárás-
sal fogjuk javítani. A látvány kivál-
totta könnyektõl ne hatódjunk meg.
Így majd megtanulja.

Mert mi, a magyar virtustól át-
itatottak már csak ilyenek vagyunk.
Szembe megyünk a fogyasztói he-
donizmus eldobható kultúrájával.
Ragasztunk és sóhajtunk, jó lesz az
így is.                                 – ZAB

ajnos nem szolgálhatok semmi-
féle ilyen javaslattal, de meg-
vallom, hogy meggyõzõ szá-
momra Fejtõ Ferenc bon mot-ja:

õ ugyanis azt mondta, hogy minde-
nütt otthon érzi magát, ahol kérés
nélkül hoznak vizet a kávé mellé és
tudják, hogy mi az a rétes. Ez a vi-
lág már  rég megszûnt létezni (jelen-
tem, Kolozsváron tudták az egyik
kávéházban, hogy mi az a rétes, de
sajnos hasmenést kaptam tõle; víz
meg nuku a kávé mellé). De lássuk
be, hogy kétségkívül történt elõrelé-
pés Budapesten a rendszerváltás
óta. A kommunista hatalomátvételt
követõen ugyanis lassan elsorvadt

az addig virágzó kultúra: kispolgári
csökevénynek tartották a kávéházat,
ahol dologtalan elemek esküdnek
össze a dolgozó nép állama ellen.
Így állhatott elõ az a helyzet, hogy
az 1989-es fordulat elõtt gyakorlati-
lag már csak a turistacsalogató
pszeudo-cigányzenés New York (te-
le belügyessel – tartották felõle a
palotában székelõ újságok tájéko-
zott hírlapírói) hivatott diszkréten
felvillantani a ferencjóskás és ká-
dárjanis idõk közötti párhuzamot.
Egy ideig csak a kicsit drágácska
Múzeum meg a ripacsok miatt elvi-
selhetetlen, Opera melletti Mûvész
számított igazi kávéháznak. A

Centrál 1999-es újranyitásával úgy
tûnik, hogy végleg sikerült ennek az
évszázados pesti intézménynek
visszatérnie a fõvárosba. 

Kár, hogy a pincérek néha többet
fintorognak és kevesebbet dolgoz-
nak a Centrálban is a kelleténél, de
tény, hogy itt valóban el lehet üldö-
gélni órákon keresztül egy kávé
mellett az újságokat olvasva. Egy-
szer ugyan furcsán néztek rám, ami-
kor a Magyar Fórumot hiányoltam
(becsületükre legyen mondva: fo-
galmuk nem volt a Munkáspárt lap-
jának, a Szabadságnak a létezésé-
rõl), de nem üvölt az arcunkba vala-
melyik ostoba kereskedelmi rádió

és nem szól hangos tüc-tüc zene.
Szerencsére egyre-másra nyílnak a
nyugodt beszélgetést, kávézást
elõnyben részesítõ helyek, ha nem
is a „nagyokhoz” fogható eleganciá-
val, de számos kellemes hangulatú,
régi vágású helyet találhatunk a
Nagymezõ utcában vagy a Ráday ut-
cában. Mindenesetre ma már elmúlt
az az idõ, amikor a kávéház viszo-
nyítási és emlékezési pontként is
szolgált. A legtöbb, amit ma elvár-
hatunk az egyszeri kávéháztól, hogy
a szomszéd asztalnál Verebes István
reggelizik cigarettába, sálba, mobil-
telefonba és Népszabadságba öltöz-
ködve. – A.B.

Kávéházi reneszánsz Budapesten?

p u n c s

Magyar Buhera • A ragasztók királya

A szalag és az élet
M

A szalag és a telcsó násza

S

Helyek egykor és ma · Kiáltás a nyugodtság után

Kávéházi keringõ
Illene most konzervatívra hangszerelt siránkozást
prezentálni a régmúlt idõk habos kávés ízei iránt;
illene kicsit borongani a helyi sajátosságot megölõ
globalizmus felett. És végül illene valamiféle meg-
oldási javaslatot felvázolni annak érdekében, hogy
holnaptól kezdve ismét Krúdy Gyula, Ignotus és
Ady Endre kávéházas-közösségi Budapestjén él-
hessünk – lócitrom és 168 Óra nélkül, ha lehet.
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z Erdei Zsolt interkontinentá-
lis bajnoki címmérkõzésével
debütáló Fõnix-csarnokban
telt ház várta a szerenkénti

döntõk résztvevõit. A mintegy hat-
ezer ember már akkor is ünnepelt,
amikor Szilas hiba nélkül fejezte
be fantasztikus, 9,725 pontra érté-
kelt gyakorlatát, ám az igazi tom-
bolás csak a legnagyobb rivális, a
bolgár Jordan Jovcsev pontszámá-
nak kihirdetésekor kezdõdött. A
bolgár tornász gyakorlatára öt tized
ponttal kevesebbet szavazott a zsû-
ri, teljessé téve ezzel Csollány
aranyérem-kollekcióját.

A világbajnoki cím megszerzé-
séig persze nem egy kiváló gyakor-
lat, hanem hosszú és rögös út veze-
tett. A magyar gyûrûspecialista
1991-ben kedvenc szerén egy Eu-
rópa-bajnoki bronzéremmel mutat-
kozott be a világnak. A bravúros
debütálás után 1992-ben már sen-
kit sem ért meglepetésként, hogy
tornászunk ezüstérmet szerzett a

világbajnokságon. A zajos sikere-
ket kisebb hulámvölgy követte. A
gyûrûk ura állítólag a vb-ezüst
után nem vette igazán komolyan a
tornát, a máskor feszített felkészü-
lési idõszakot is csak mértékkel
dolgozta végig. Miután szinte a tel-
jes hazai szakembergárda, hozzá-
állását reménytelennek ítélve, le-
mondott róla, Szilas az Amerikai
Egyesült Államokba költözött,
ahol a „balhés” versenyzõbõl vas-
akaratú élsportolóvá formálódott.
A torna mellett gyerekekkel foglal-
kozott, az új környezet pedig el-
szántabbá, cél-
t u d a t o s a b b á
tette, mint va-
laha. Amint a
hõsünkben mo-
corgó tálentum
hangyaszorga-
lommal páro-
sult, megindult
a szekér, csõs-
tül jöttek az
e redmények :
1996 óta min-
den világver-
senyrõl érem-
mel térhetett
haza.

A kiegyensúlyozottság, a tartós
eredményesség azonban kevés egy
olyan országban az elismertséghez,
ahol igazán csak a gyõzteseket be-
csülik. Csollányt lenyûgözõ gya-
korlatai ellenére a soros világver-

senyek bírái sokáig a második
helyre skatulyázták be, ha megfe-
szült sem tudott egy másik feno-
mén, az olasz Juri Cecchi elé ke-
rülni a pontozóknál. Hosszú éve-
ken keresztül gyûjtötte az amúgy
fényesen csillogó ezüstérmeket,
jöhetett Eb, vb, olimpia, nem bírt
a kigyúrt kis vörössel. Amikor a
talján bajnok visszavonult, azt hit-
tük, eljött Szilas ideje. Egy Euró-
pa-bajnoki címmel le is omlottak
az addigi ezüstök okozta pszichés
gátak, ám a derék zsûri az 1999.
évi világbajnokságon a kínai
Tong-Csent, a 2000-es Európa-
bajnokságon meg a görög
Tambakoszt tuszkolta a magyar
elé. 

A torna szubjektív sportág, rá-
adásul abból is a legkegyetlenebb:
minden egyes elemért, azok meg-
felelõ kombinációjáért kegyetle-

nül meg kell
küzdeni, a gya-
korlat végrehaj-
tása kifogástalan
fizikumot és tö-
kéletes koncent-
rációt igényel.
Ha mindez meg-
van, jöhet a bí-
rák jóindulata,
mint szükséges
eszköz az egyen-
lõk közti elsõ-
séghez. A sok
munka gyümöl-
cse Sydneyben

érett be: Csollány a gyûrû fináléjá-
ban élete legjobb gyakorlatát be-
mutatva, másnak szemernyi esélyt
sem hagyva szerezte meg az olim-
piai bajnoki címet, s vált ezzel egy
egész ország kedvencévé. A gyûrû-
királyt kézrõl kézre adták, az olim-
pia után joggal úszott boldogság-
ban, sütkérezett a hirtelen rásza-
kadt nagy népszerûségben.

A megérdemelt ünneplésnek és
pihenésnek 2001-ben jött el a
böjtje: a világbajnokságon a bolgár
Jovcsev triumfált, Sydney bajnoka
pedig begyûjtötte ötödik vb-ezüst-
jét. Harminc fölött, olimpiai baj-
nokként sokan hagyták volna a fe-
nébe az egészet, a nép szeretetével
és politikusaink vállveregetésével
övezve vonultak volna vissza, le-
zárva egy eredményekben gazdag,
felejthetetlen pályafutást. Szeren-
csére Szilast nem ilyen fából fa-

ragták, 1992, 1996, 1997, 1999,
és 2001 ezüstjei után nekivágott a
vitrinjébõl még hiányzó világbaj-
noki arany begyûjtésének.

Ehhez most a külsõ feltételek is
adottak voltak, 2002-ben ugyanis
hazánk nyerte el a rendezés jogát.
1934-ben és 1983-ban Budapest
adott otthont a tornász-világbaj-
nokságnak, ám fõvárosunk a BS
porrá égése és az új aréna vonta-
tott építése miatt szóba sem jöhe-
tett házigazdaként. Budapest he-
lyébe Debrecen, illetve a cívisvá-
ros polgárai és vezetése összefogá-
sának köszönhetõen a röpke há-
romnegyed év alatt felépített Fõ-
nix-csarnok lépett.

A selejtezõk és a középdöntõk
során bajnokunk gépezete kissé
akadozott, apróbb megingásainak
köszönhetõen Jovcsev mögött
megint „csak” az ezüst nézett ki
neki. A döcögõs fõpróba után a
döntõben hatezer szurkolótól tá-
mogatva hibátlan produkcióval
rukkolt elõ, megszerezve önmaga
elsõ, Magyarország kilencedik tor-
nászaranyérmét. Hosszú böjt volt,
az biztos: Csollány elõtt utoljára
1992-ben Ónodi Heni, a férfiaknál
1987-ben Borkai Zsolt bizonyult a
legjobbnak.

A siker úgy látszik, csak növelte
Csollány kitartását: bár debreceni
gyõzelmével már mindent meg-
nyert, amit gyûrûn lehet, mégis a
folytatás mellett döntött. Jövõre
kvalifikációs vb, 2004-ben olim-
pia. Neki addig is müzli és veríté-
kezés a gyûrûn, nekünk remélhetõ-
leg újabb felejthetetlen sportélmé-
nyek Szilassal. – BILLY THE KID

2002. november 19. és
24. között Debrecen
adott otthont a 36. tor-
nász-világbajnokságnak,
amely meghozta a várva
várt sikert Magyarország
és Csollány Szilveszter
számára: Szilas hatodik
nekifutásra gyûrûn
aranyérmet szerzett.

A

Gyûrûk ura

1934-ben és 1983-ban
Budapest adott otthont 

a tornász-világbajnokság-
nak, ám fõvárosunk a BS

porrá égése és az új 
aréna vontatott építése
miatt szóba sem jöhetett 
házigazdaként. Budapest 
helyébe Debrecen, illetve
a cívisváros polgárai és
vezetése összefogásának
köszönhetõen a röpke há-
romnegyed év alatt felépí-
tett Fõnix-csarnok lépett.

Csollány Szilveszter világbajnoki címet 
szerzett a világszínvonalú debreceni Fõnix-csarnokban

Megálmodott valóság

A debreceni gyõzõ
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i, magyarok meglehetõsen
konzervatívok vagyunk, ne-
hezen változtatunk szokása-
inkon, ha pénzrõl van szó.

Sokan még mindig legszívesebben
személyesen intézik pénzügyeiket
a bankfiókokban, az üzletekben
elõszeretettel vásárolnak kész-
pénzzel, a bankkártyát pedig elsõ-
sorban pénzfelvételre használják.
Ennek ellenére a jövõ a különbözõ
elektronikus megoldásoké, ezek
közé tartoznak többek között az
interneten nyújtott banki szolgál-
tatások is.

Az online kínálatban majdnem
minden megtalálható, amivel egy
bankfiókba betérve állnának ren-
delkezésünkre. Lehetõség nyílik a
számlatörténet megtekintésére kü-
lönbözõ bontásokban, egyszeri, il-
letve rendszeres átutalási megbí-
zást adni, lekötni, illetve felszaba-
dítani betéteket. Beállíthatjuk
bankkártyánk különbözõ limitjeit,
hitelt igényelhetünk és megtekint-

hetjük a hitel-visszafizetés aktuális
állását. 

Egyes bankoknál webes felüle-
ten lehet igénybe venni a kínált
szolgáltatásokat, másoknál saját
kliensprogramon keresztül kell
csatlakozni. A kulcskérdés a biz-
tonság. Egyrészt a felmérések
szerint bizalmatlanok vagyunk az
online tranzakciókkal szemben,
nem szívesen adjuk meg
bankkártya–számunkat elektron-
ikus kereskedésekben, míg például
az Egyesült Államokban ez telje-
sen mindennaposnak számít. Más-
részt komoly kockázatot jelenthet a
nem kellõen védett rendszer a
bank számára is, hiszen egy esetle-
ges illetéktelen behatolás mind
anyagi, mind presztízsszempontból
súlyos károkat okozhat (igaz, utób-
bi ritkán fordul elõ, mivel ilyen
esetekben a pénzintézet inkább le-
nyeli a keletkezõ veszteséget, de
igyekszik elkerülni, hogy a hiba
nyilvánosságot kapjon). 

Ami a virtuális ügyfelek azono-
sítását illeti, a biztonság érdekében
változatos eljárásokat alkalmaznak
a pénzintézetek. Alapvetõ a 128 bi-
tes SSL csatorna használata és a
biztonsági idõkorlát. Egyszerûbb
esetben csak egy azonosítót és egy

PIN- vagy egyéb kódot kér a rend-
szer, de sok bank alkalmaz maga-
sabb megbízhatóságú módszereket,
mint a személyre szabott chip-
kártya, az egyszer használatos kó-
dok és egy helyen egy tokennek
nevezett apró kütyü segítségével

kapja meg belépési paramétereit a
felhasználó.

A bankok különféle extra szol-
gáltatásokkal is igyekeznek ma-
gukhoz kötni online ügyfeleiket.
Mobiltelefon-feltöltõ kártyák be-
szerzése, nagy összegû készpénz-

felvétel bejelentése, 24 órás telefo-
nos segítõszolgálat, intelligens sú-
górendszer és biztosítás igénylése
csak néhány példa arra, mi min-
dennel igyekeznek szolgálni ké-
nyelmünket, cserébe a bizalmun-
kért – és a pénzünkért. – TURUL

CIB Bank Rt. online szol-
gáltatása nyerte az Index.hu
Rt., a Hewlett-Packard Ma-
gyarország Kft. és a Nemzet-

közi Bankárképzõ Központ által
adományozott „Az év internetes
bankja Magyarországon” díjat.
Tíz pénzintézet online szolgálta-
tása közül a CIB Internet Bank
áttekinthetõ, összefogott felhasz-
nálói felületével és a legtelje-
sebb szolgáltatásválasztékkal
emelkedett ki. „Az év legígérete-
sebb internetes bankja” különdí-
jat a Raiffeisen Bank online szol-
gáltatása, míg „Az év mobilbank-
ja” különdíjat az OTP Bank kap-

ta. Az Inter-Európa Bank inter-
netes rendszere gyakorlati alkal-
mazhatóságáért kapott különdí-
jat. 

Az elbírálás sok szempont ösz-
szevetésével zajlott, így többek
között figyelembe vették az inter-
net szerepét a vállalat életében,
az elért üzleti eredményeket, a
felhasználóvá válás folyamatát, a
használat költségeit, a felhaszná-
lói felületet, a funkcionalitást, az
azonosítást, a használatot, a tá-
mogatást, az üzemeltetési és
adatbiztonságot és a rendszer in-
tegrációját. A díjátadó rendezvé-
nyen a fõvédnök Informatikai és

Hírközlési Minisztérium nevében
Bakonyi Péter helyettes államtit-
kár az internetes banki szolgálta-
tások fontosságáról beszélt. Mint
mondotta, az internetes banki
szolgáltatások fejlesztése az in-
formációs társadalom létrejötté-
nek egyik fontos aspektusa, és az
üzletág meghatározó eleme lehet
már a közeljövõben is a pénzügyi
szolgáltatói piacnak. A verseny
fõvédnöke volt még többek között
a Pénzügyminisztérium, védnöke
a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete és a Magyar Bank-
szövetség. A versenyt támogatta
a Wallis Duna és a Pannon GSM. 

Az Index.hu Rt., a Hewlett-
Packard Kft. és a Nemzetközi
Bankárképzõ Központ tavaly írta

ki elõször „Az év internetes
bankja Magyarországon” pályá-
zatot, akkor az OTP Bank szol-
gáltatása nyerte a fõdíjat. 

Magyarországon ugyan még a telefonos banki szol-
gáltatások sem váltak az ügyfelek között széles kör-
ben elterjedtté, de a bankok már online kínálatukon
dolgoznak. A hazai háztartások meglehetõsen ala-
csony internetellátottsága egyelõre gátja lehet az
online banking általánossá válásának a lakossági
szektorban.

M

A
Az év internetes bankja

Fizessük be telefonszámlánkat a weben!

Az online kínálatban majdnem minden megtalálható,
amivel egy bankfiókba betérve állnának 

rendelkezésünkre. Lehetõség nyílik a számlatörténet 
megtekintésére különbözõ bontásokban, egyszeri, 

illetve rendszeres átutalási megbízást adni, 
lekötni, illetve felszabadítani betéteket

Sorban állás helyett • Pénzügyi machinációk otthonról 

Banki szolgáltatások az interneten
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z elsõ magyar mûholdas sugár-
zású közszolgálati csatorna pá-
pai áldással felvértezetten, de
meglehetõsen nehéz viszonyok

közepette kezdte meg mûködését.
Médiatörvény híján semmi sem ga-
rantálta, hogy a nyilvánvaló nemzet-
politikai szándékkal létrehozott tele-
vízió hosszú távon is életképes minõ-
séget fog-e produkálni. Illetve lesz-e
mindig elegendõ politikai akarat a
fennmaradásához – ne adj’ Isten –
fejlesztéséhez.

A legnagyobb csaták elcsitultával
– gondolhatnánk – ma már igazán
nem téma, hogy szükség van-e Duna
TV-re. És nemcsak a nevezetes szé-
kely (nem mesei, hanem hús-vér) bá-
csi miatt, aki két tehene közül eladta
az egyiket, csak hogy Duna-vevõ pa-
rabolaantennához jusson a jószág
árából.

Ma, amikor a kereskedelmi bõrbe
bújt MTV lassan, de biztosan végzi
önmegsemmisítését, hirtelen értékel-
ni kezdjük a Duna sokat szidott,
lassúdad nyugalmú, dokumentatív
stílusát, amelyet a felületesek elõ-
szeretettel minõsítenek korszerûtlen-
nek. De vajon vannak-e ennek az új
médiakornak olyan „szerûségei”,
amellyel érdemes egy ritmuson pen-
dülni?

Ezen a ponton érdemes belelapoz-
nunk a gyõzelemesélyes MTV-elnöki
pályázatokba. Szinte mindegyik fel-
veti valamiképpen annak lehetõsé-
gét, hogy a mûholdas csatorna váljék
az egyetlen közszolgálati tévé kvázi,
úgy-ahogy vegetáló fiókintézményé-
vé. Sajnos a több sebbõl vérzõ gon-
dolat mögött nehéz nem érezni az
esetleges pénzügyi-szervezeti beke-
belezés valódi okát. Az egyszerre for-

ráshiányos és egyúttal mégis pazarló
Magyar Televízió rövid távú túlélõ-
csomagként élné fel mindazt, amit a
Duna TV valaha is jelentett.

Az elmúlt 10 esztendõben viharok
jöttek és mentek. De a képernyõk
sarkának kis hullámait mindeddig
nem sikerült akkora tajtékká dagasz-
tani, hogy partra vesse az idén kará-
csonytól immár Los Angelestõl Syd-

neyig fogható magyar nyelvû csator-
nát. Új szelek most is kavarognak,
szinte nincs olyan munkatárs, akinek
ne üzengettek volna április óta már
ezt-azt, mondjuk potenciális utódjá-
nak a nevét. A születésnapon egyelõ-
re csak remélni tudjuk, hogy a Dunát
a mostanában permanens dagályban
hömpölygõ „vörös tenger” sem fogja
elnyelni.              – WINKLER ÁGNES

Egy születésnap margójára

10 éves a Duna Televízió
Decemberben ünnepli a Duna TV 10. évfordulóját
annak a napnak, amikor elõször jelenhetett meg ha-
táron innen és határon túl a televíziókészülékek sar-
kában az a bizonyos, azóta már jól ismert piktogram.
A három hullámvonal akkor jelképesen magyarokat
és magyarokat kötött össze a közösen beszélt nyelv
megjelenített erejével.

A

A Duna Televízió tíz éve értékeket közvetít

enei néphagyományunk ku-
tatói számára örvendetes
esemény, hogy a Planétás
Kiadó megjelentette Vargyas

Lajos: A magyarság népzenéje cí-
mû nagyszabású összefoglaló
munkáját, a Jelenlévõ Múlt soro-
zatban, Paksa Katalin szerkesz-
tésében és átdolgozásában.
Vargyas Lajos nevét az olvasók
balladakutatásai és az Áj falu
zenei életérõl írott alapvetõ
munkája révén is ismerheti. A
magyarság népzenéje második
kiadása, amely évtizedes igénye
volt a szakmának – hiszen ma is
inspiráló tartalma ellenére be-
szerzése szinte lehetetlen volt –,
a szerzõ eredeti szándékát is ki-
teljesíti: valóságos archívummá

teszi a könyvet a hangzó mellék-
let; a könyv mintegy 1000 kottát
tartalmaz, a 10 CD-n 433 dallam
hallható. A tankönyvként is
ajánlott könyvben az elméleti
bevezetõ után dallamgyûjte-
mény és sokszempontú mutató
segíti a népzene teljes spektru-
mának megismerését. Vargyas
Lajos nemcsak a Bartók és Ko-
dály utáni népzenekutatás szin-
tézisét alkotta meg, de a ma-
gyarságtudományhoz is hozzájá-
rult, amikor a zenének a teljes
életrendben betöltött szerepét is
vizsgálva, a legtágabb népdalfo-
galom alapján bemutatja, milyen
értékrend, érzelmek és esemé-
nyek sûrítõdnek egy-egy folklór-
alkotásba. – D. S. 

A magyarság népzenéje
Z

okat beszélünk kvótákról,
védzáradékról, nagyképûen
angol mozaikszavakat
ismételgetünk, miközben

gyakran elfelejtjük: az uniót azért
álmodták meg keresztény-
demokrata államférfiak (Robert
Schuman, Adenauer és Gaspieri),
hogy a szabadságon, a demokrá-
cián, a szabad versenyen alapuló,
a szó igazi értelmében vett
közösséget hozzanak létre. Ezen
gondolatok jegyében írta meg
Valéry Giscard d’Estaing A fran-
ciák: reflexiók egy nép sorsáról
címû könyvét, amely idén jelent
meg az Európa kiadó gondo-
zásában. A volt francia államfõ
úgy látja, hogy az Európai Unió
életében bekövetkezõ változások
alapvetõ hatással vannak

Franciaország, a francia nemzet
sorsára. Nemcsak azért érdemes
odafigyelnünk d’Estaing gondo-
lataira,  mert a francia jobbközép
politikus jelenleg a közös európai
alkotmányt kidolgozó Konvent
elnöke, hanem azért is, mert
élvezetes, lendületes,  szinte
csevegõ (hogy ne mondjuk: fran-
ciás) stílusban megírt könyve  sok
európait foglalkoztató kérdésrõl
mond véleményt. Milyen lesz az új
Európa, hogyan lehet összee-
gyeztetni szabadság és rend
fogalmát, milyen hatással van a
globalizáció a nemzeti identitásra?
Elgondolkodtató sorait olvasva
talán jobban megértjük annak a
közösségnek az összetett alapjait,
ahova olyan nagy lendülettel
igyekszünk.                      – ABA

Töprengések Európáról

S
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gykor és ma újra: Devich János a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára. A polgári kor-
mány idején a Nemzeti Kulturá-

lis Örökség Minisztériumának mû-
vészeti fõosztályát vezette. Az új
rend ki sem próbálta, milyen lehet
együtt dolgozni. Pedig sértett indu-
latok helyett ma is „politikátlan”
gondolatok fogalmazódnak meg ben-
ne: A mûvészek világa olyan, hogy
azt elvileg egy kormányváltásnak a
legkevésbé kellene érintenie. A leg-
több dolog önállóan gördül tovább.
A hazai mûvészet világraszóló telje-
sítményekre képes, és amit nem le-
het elvenni tõlünk: hogy minden
nagyszerû pillanat nyomán érezzük
a tehetség, a siker »magyarsága«
okozta büszkeségét” – hangsúlyozza
Devich János.

A természetes alkotói folyamat-
hoz történõ „asszisztálásban” egy
alapvetõ tulajdonsága különböztette
meg az elõzõ kormányt az összes ko-
rábbitól, és persze a maitól is: volt

jövõképe. A polgári kormánynak
volt mersze álmokról, hosszú távú
vágyakról beszélni. És azon dolgo-
zott, hogy mindaz, amit remél a jövõ-
tõl – és mindaz, amely túlmutat egy
pusztán anyagi természetû „jobb
lét” igényének keretein –, ne csak
ködkép legyen, hanem lépésrõl lé-
pésre, döntésrõl döntésre biztosíté-
kokkal alátámasztott valóság.

A kulturális „jövõkép” látszólag
kisebb mozaikokból állott, de való-
jában egy elnehezült és a korszerû
keretek között tarthatatlan struktúra
alapos megújításává adódott össze.
Értelemszerûen a nemzeti intézmé-
nyekkel kezdve. Devich János sze-
rint egyik legjobb példa a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar, Énekkar és
Kottatár financiális és szervezeti re-
formja volt. Régi magyar szokás sze-
rint irigykedés, furkálás fogadta azt
a józan ésszel csak örvendetesnek
tekinthetõ fejleményt, hogy a Filhar-
mónia szakmai-minõségi megújulá-
sáért cserébe rangjához méltó anya-
gi támogatásban részesült. Ugyanis
ez a kezdeti lépés indította el azt a
jóféle „elégedetlenséget”, amely ma
a hazai zenekarokat saját jól felfo-
gott érdekük érvényesítésére ébresz-
tette rá. Akár a MÁV és a Matáv ze-
nekarok önkormányzatokkal kötött
szerzõdéseit nézzük, akár azt, hogy
Vásáry Tamás és a Rádiózenekar

drámai segélykiáltását ma már egy-
szerûen nem lehet válasz nélkül
hagyni, akkor mind annak a folya-
matnak a gyümölcseit látjuk, amit az
egykori fõosztályvezetõ „pozitív er-
jedésnek” nevez és amely a minisz-
tériumi reform tervtõl kapta impul-
zusát.

A mûvészek világában, sokszor
még azokéban is, akik korábban

hangos szóval hirdették elégedetlen-
ségüket – hangsúlyozza Devich Já-
nos –, szinte kitapintható volt a der-
medt várakozás, hogy a legfontosabb
fejlesztésekbõl visszatáncol-e az új
kulturális vezetés, lesz-e folytatása a
minõséget követelõ és a minõséghez
forrást biztosító elvnek.

Van, ahol ez naiv reménynek bi-
zonyult. A Magyar Állami Opera-
házban nagyon siettek mindent
„visszacsinálni”. Szinetár Miklós,
akinek 5 teljes éve volt a piacgazda-
ság közepette, hogy több pénzt sze-
rezzen az Operának és abból jobb
elõadásokat csináljon. Hogy végre
ne úgy legyen, mint valaha mondjuk
a hûtõszekrénnyel – hogy nálunk
csak Lehelt lehetett kapni, ezért
mindenki Bécsbe rohant a Gorenjé-
ért. Az elmúlt években eredmények-
kel igazolt változások indulhattak
meg egy elnehezedett, értékeit apró-
pénzre váltó dalszínház európai kva-
litású operává formálásához. A gyõz-
tes hatalommal azonban Szinetár is
visszajött, elkönyveli a mások által
kiizzadt többlettámogatást, és ne le-
gyenek kétségeink: megnyeri a gya-
korlatilag neki kiírt új pályázatot. (A
fogadóirodákban ez lehetne az 1-
szeres odds…) Anélkül, hogy teljes
reménytelenséggel néznénk a jövõ-
be, ki kell mondani: akár az Operá-
ban, akár másutt, a gazdaságtalan,
avítt struktúrán épülõ elõadások
színvonalán nem a sok pénz, csak a
friss szellem és a fiatalos akarat se-
gíthet. „De vajon ezt most kitõl, mi-
tõl reméljük?” – szól Devich János
költõi kérdése. – WINKLER ÁGNES

Nem, természetesen nem tûr, vagy tilt. A szocialista
kultúrpolitika ma a sokkal kifinomultabb hangsze-
reken játszik: a lantozó, pengetõ udvarlás, avagy a
dobhártyaszaggató üstdob (értsd: üsd és dobd!) esz-
közével. Egyik kezével odatrubadúrkodja a filme-
seknek a világ minden aranyát, szórják csak ked-
vükre. Másik tenyerében azonban éppen azok nem
találnak semmit, akiknek leginkább szükségük len-
ne rá, hogy ott hordozza õket.

A régi-új szocialista kultúrpolitika diszkrét bája, avagy

Zene húros és 
ütõhangszerekre…

E

jövõ évi kulturális költségvetés
tanulságos olvasmány. A pol-
gári kormány az utolsó évben –
az egyházi büdzsé 16 milliár-

dos keretével együtt – 87 milliárdos
költségvetést rendelt a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériumához.
Ugyan az új kormányzati struktúrá-
ban az egyházi ügyek kikerültek a
tárca hatáskörébõl, a jövõ évi 64
milliárd így is 10%-os csökkenést
takar. Ennek ellenére a tárca 32%-
os növekményrõl beszél. S miként
lesz 10 mínuszból 32 plusz? Statisz-
tika, magyar módra. Egész egyszerû-
en kivettek néhány tételt a 2002-es

költségvetésbõl, mondván: „ez nem
tartozik ide” (?!). Aztán az egyes fe-
jezeteket addig írogatták át egymás-
ba, hogy itt-ott lehengerlõ többletek
mutatkoztak. 

Egy 2001-es, emlékezetes nyil-
vános vitán Lendvai Ildikó azért tá-
madta Rockenbauer Zoltánt, mert a
polgári kormányzás alatt létrehozott
– elõtte még csak hírbõl sem ismert
–, mûvelõdési házak megújítását
szolgáló alap 2001-ben ugyanannyi
volt, mint 2000-ben. Lendvai akkor
némi képzavarral azt találta monda-
ni: „ha a gyerekem tavaly nõtt, de
idén nem nõtt, akkor összességében
nem nõtt”. (SIC!) Most úgy tûnik,
ugyanerre a „gyerekre” ráparan-
csoltak: tegye fel a kezét, hátha úgy

magasabbnak látszik… A korábbi
évi 10 milliárdhoz képest ötödére (!)
2,5 milliárdra csökken a kulturális
beruházások forrása. A folyamatos
modernizációra szoruló nemzeti kul-
turális intézmények sem fenntartás-
ra, sem tisztes béremelésre nem
kapnak eleget. Az idén alapításának
évfordulóját ünneplõ Nemzeti Mú-
zeum és Széchényi Könyvtár, vala-
mint a többi, Széchényi-alapította
múzeumból született intézményünk
jelképes születésnapi tortájából a
levetkõztetett költségvetés ugrott
elõ, a maga 25%-kal meztelenebb
valóságában. (Görgey Gábor minisz-
ter nem is sietett jelen lenni jubile-
umi ünnepségen. „Kormányzati te-
endõi”, mint annyi más fontos ren-

dezvénytõl, ettõl is távol tartották…)
A hosszú évek óta a rekonstrukciós
átalakulás terheivel együtt élõ Szép-
mûvészeti Múzeumnak egyenesen a
már közbeszerzési eljáráson is túlju-
tott ütemtervét kell fiókba tennie.

Ki tudja, vajon a Keller László
elvárásainak való megfelelés kény-
szere,  avagy a még kifizetetlen
pártmunkások sokasága teszi-e, de
a tárcánál és vonzáskörzetében
elég nagy a jövés-menés. A leg-
újabb hírek szerint, mivel törvé-
nyes eszközökkel nem tudják eltá-
volítani a Károlyi Palota igazgató-
ját, inkább fogják és megszüntetik
alóla a jól mûködõ, értékteremtõ
mûhelyt. Hiába. Az erõ most velük
van. – WIN

Költségvetés

A

A természetes alkotói folyamathoz történõ „asszisz-
tálásban” egy alapvetõ tulajdonsága különböztette

meg az elõzõ kormányt az összes korábbitól, 
és persze a maitól is: volt jövõképe
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özvetlen környezetünkben
azonban van némi mozgáste-
rünk, ha más nem is, de leg-
alább annyi, hogy tudatosítsuk

magunkkal és NATO-szövetségese-
inkkel, milyen problémái vannak
együttmûködésünknek némely új
tagokkal. Sokszor elmondtuk, hogy
Szlovákia és Románia felvétele ma-
gyar érdek, sõt prioritás. Azt viszont
nem mondtuk el, hogy ez a két or-
szág hogyan viszonyul hozzánk.

Nem közismert, de Románia és
kisebb mértékben Szlovákia politi-
kai kultúrájában a hazainál jóval
nagyobb szerepe van a nemzeti kér-
déseknek, a hazánkban szélsõsé-
gesnek minõsülõ megközelítések
(pl. a MIÉP-retorika) ott gyakran a
fõáramlatot jelentik. E két állam
egyik legfontosabb összetartó ereje
a rendkívül erõs nacionalizmus,
melynek elsõdleges külsõ és belsõ
célpontja a magyarság. Romániában
a második legellenszenvesebb nép a
magyar, kissé lemaradva az arabok-
tól, de megelõzve a romákat, Szlová-
kiában a harmadik. A sajtóban Ma-
gyarország viszonyítási pont, a pá-
linka márkanévért folytatott harctól
kezdve Románia és Szlovákia nega-
tív hírnevéig minden egy szörnyû
összeesküvés része, melyek mögött
a mitikus erejûnek beállított Buda-
pest áll. A Visegrádi Hármak létre-
jöttekor például a román sajtó nagy
lapjai komolyan számolgatták a há-
rom ország összesített erõit, ame-
lyek úgymond Magyarország vezeté-

se alatt nagy túlerejükkel fenyege-
tést jelentenek. A hangnem az el-
múlt évtizedben alig mérséklõdött.

Mindez azonban meglehetõsen
ártatlan dolog ahhoz képest, hogy a
román és a szlovák politika sokszor

hagymázas projekciói szerint cse-
lekszik. Diplomáciai propagandagé-
pezetük egyik fõ célja, egymással és
Szerbiával együttmûködve, Magyar-
ország lejáratása. Nem közismert,
de tény, hogy a román szolgálat, a
SIE a régi hagyományokhoz illõen a
normális szomszédoknál elvárható-
nál jóval nagyobb erõvel van jelen
Magyarországon, akárcsak szlovák
testvérszerve, a SIS. 1995–1997-
ben (tehát a nemzeti és kisebbségi
kérdést ellenségesen kezelõ Horn
kormány idején) a SIS és a SIE kor-
mányaik utasítására titkosszolgálati
eszközöket is igénybe véve igyeke-
zett megakadályozni Magyarország
NATO-csatlakozását. Ugyancsak
tény, hogy a román és a szlovák
haderõ diszlokációja, kiképzése, el-
lenségképe és a nemzeti katonai
doktrínák egyértelmûen az általuk
elképzelt magyar fenyegetésre épül-

nek. Példának okáért a három had-
testbõl álló román hadseregben a
kolozsvári székhelyû 4. territoriális
hadtest képezi a legnagyobb erõt, itt
van elhelyezve számos, a rendkívül
alacsony minõségû (azonos létszá-
mú erõt összehasonlítva, a magyar-
nál sokkal gyengébb) átlaghoz ké-
pest kiemelt „elit” alakulat (pl. a
dési 811. és a besztercei 812. zász-
lóalj). Ez annyit jelent, hogy a ro-
mán stratégák szerint Magyarország
és a magyar kisebbség nagyobb fe-
nyegetés, mint a hatalmas hadsereg-
gel rendelkezõ Ukrajna. A 4. had-
test feladata a román katonai doktrí-
nának megfelelõen egy külsõ ellen-
ség visszaverése és egy belsõ láza-
dás felszámolása. Ennél azonban el-
képesztõbb, a nemzetközi gyakor-
latban páratlan, hogy a hadgyakor-
latokon a külsõ és belsõ ellenséget
még 1998-ban is konkrétan megne-
vezték Magyarországban és az erdé-

lyi magyarságban. A Horn-kormány
nyíltan nem tiltakozott az Erdélyben
lezajlott „Észak-Szamos” és „Hava-
si Gyopár” mûvelet ellen, aminek
forgatókönyvét a magyar Katonai
Felderítõ Hivatal egyébként meg-
szerezte és a rádióforgalmát végig
lehallgatta.

A sajtó és a katonai hírszerzõ
szektor ellenségessége természete-
sen nehezen lehetne elképzelhetõ a
nagypolitika nélkül, ahol a magyar-
ellenesség mindkét országban álta-
lános. Ha valaki azt hiszi, hogy
Nastase a két nép barátságát erõsí-
tendõ ünnepelte december 1-jét Bu-
dapesten, az naivabb vagy álságo-
sabb, mint a baloldali elemzõ/szak-
értõk sokéves átlaga. A Kempinski-
affér a szimbolikus mezõben Ma-
gyarország tudatos megalázása volt:
Iliescu és Nastase virulensen ma-
gyarellenes, bár az utóbbi, ha érde-

kei úgy hozzák, képes ezt félretenni.
A román kormánypárt Vacaroiu sze-
nátusi elnök, illetve Paunescu és
Pruteanu szenátorok által fémjelzett
vonala viszont kifejezetten és nyíl-
tan a tömbmagyar vidékek felszá-
molására, államilag támogatott elro-
mánosítására, hosszú távon a ma-
gyar közösség megsemmisítésére tö-
rekszik. Ugyanez jellemzõ Meciarra
és kisebb mértékben a jelenlegi
szlovák kormánykoalíció egyes ele-
meire.

Józan ésszel nehéz igazi szövetsé-
gesként elképzelni olyan országokat,
akik még mindig Magyarország és a
határon túli magyarság gyengítése
érdekében politizálnak, sokszor egy-
mással összefogva. Persze egy, a
nemzeti érdekeket erõteljesebben
képviselõ magyar kormány sem vé-
tózhatta volna meg Pozsony és Bu-
karest felvételét, ezzel többet ártott
volna, mint amennyitt használ. Sen-
ki sem kívánja az „igen”-ért kárhoz-
tatni a jelenlegi kurzust. De azért az-
zal tisztában kell lennünk, kik az új
fegyvertársaink, és minden létezõ fó-
rumon fel kell hívni a szövetségesek
figyelmét arra, hogy itt probléma
van. Szakértõi szinten persze tudják
ezt, a fentebb felsorolt incidensek
jelentõs része a brit védelmi minisz-
térium Konfliktus Kutató Központjá-
nak 1999-es kiadványában megta-
lálható. De ez nem elég, cselekedni
kéne. Sajnos a mai magyar kormány-
zat hatékonyabb saját ellenzéke
rosszhírének keltésében, mint a ha-
sonló törekvések leleplezésében, így
nem várható más, mint hogy megint
csendesen fogjuk tûrni a pofonokat.
Közben az antropológiai optimiz-
mustól megáldott baloldali elemzõk
százszor elmondják majd, hogy a
szövetségi rendszeren belül majd ja-
vulni fognak kapcsolataink, így a
határon túli magyarság helyzete is.
Pedig, mint azt a kedvezménytör-
vény kapcsán adott szlovák–román
saller mutatja, pont az ellenkezõje
igaz: a bõvítéssel eltûnt az egyetlen
komoly visszafogó tényezõ, Magyar-
ország integrációs elõnye. Ez van, és
aki ismeri szomszédaink lelkét, az
tudja, a megalázkodás csak tovább
fogja bátorítani õket. – G. MICHAEL

k ü l p o l i t i k a

Prága után a NATO számos szempontból nem
ugyanaz, ami volt. Románia tagságát sokáig számos
nyugati elemzõ megkérdõjelezte, hiszen a haderõre-
form helyzete vagy éppen a volt kommunista állam-
biztonsági tisztek beágyazottsága nem állt és nem áll
összhangban a NATO által eddig az új  tagok irányá-
ba megállapított követelményekkel. Sokféle szem-
pontját meg lehetne vizsgálni a szövetség életét
alapvetõen befolyásoló, Prága után beállt változás-
nak, de most maradjunk két szomszédunk –
Szlovákia és Románia –  felvételénél és a velük való
együttmûködés évtizedes változásainál. Lehet, hogy
ez szûklátókörûség, de azért lássuk be, Magyarország
befolyása olyan kicsi a nagyobb folyamatokra, hogy
értelmetlen lenne azokat taglalni. 

Józan ésszel nehéz igazi szövetségesként elképzelni
olyan szomszédokat, akik még mindig Magyarország
és a határon túli magyarság gyengítése érdekében 
politizálnak, sokszor egymással összefogva. Persze
egy, a nemzeti érdekeket erõteljesebben képviselõ 

magyar kormány sem vétózhatta volna meg Pozsony
és Bukarest felvételét, ezzel többet ártott volna, 

mint amennyit használ.

K

Újra együtt a „nagy csapat”, avagy:

Ismét egy szövetségi rendszerben Szlovákiával és Romániával
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edgyessy Péter szemében
értetlenség tükrözõdött, a
baloldali sajtó sopánkodott.
Kis Tibor – aki a Népsza-

badság státustörvény-gyalázója-
ként május elõtt egy alkalmat sem
szalasztott el, hogy vezércikkei-
ben Bukarestet és Pozsonyt feltét-
len hûségérõl biztosítsa – most
még azt is le találta írni, hogy a
szlovák kormány nacionalista. Az
lett. Északi szomszédunk esetében
ugyanis a nacionalizmus egy olyan
sajátos jelenség, amely kizárólag
akkor üti fel fejét, amikor itthon
balliberális kormány van hatal-
mon. Az elmúlt négy évben vi-
szont tudvalevõleg az orbáni
ámokfutás sodorta veszélybe az
egymásra utalt Duna-menti népek
békés termelõmunkáját. Mielõtt
azonban elmerülnénk a kistibori
elméletben, kapcsoljuk be képze-
letbeli idõgépünket.

Kétezerkettõ kora tavaszát ír-
juk. A magyar–szlovák státushábo-
rúban kifogyóban a szlovák lõszer:
egyrészt több éve rendelkeznek sa-
ját státustörvénnyel, amelyrõl an-
nak idején magukon kívül senki-
vel nem egyeztettek, másrészt a ro-
mánokat kikapcsoló magyar manõ-
ver nyomán Pozsony egyedül ma-
radt bíráló álláspontjával, és ezál-
tal – fél évvel a sorsdöntõ NATO-
és EU-csúcsok elõtt – fegyelmezõ
brüsszeli kokikra számíthat. Itthon
a státustörvény ügyében is folyik a
választási kampány: a nemzetáruló
kormány az Orbán–Nastase-pak-
tum révén Magyarországra uszított
23 millió románt, ugyanakkor a
térség biztonságát veszélyeztetõ
agresszív nacionalizmusa miatt
nem sikerül a szlovákokkal meg-
egyeznie – szól a hegeli dialekti-
kán nyugvó szocialista érvelés.

Ha akkor az MSZP komolyan
veszi saját szlogenjét a „nemzeti
középrõl” és legalább ebben a
kérdésben csöndben marad, ma
már csupán diplomáciatörténeti
érdekesség lenne a szlovák állás-
pont. Így viszont több se kell Po-
zsonynak, a státustörvény okán
végrehajtott szoci támadások legi-
timációt adnak a szlovák érvek-
nek, és ez a késõbbiekre nézve
aláaknázza a magyar pozíciókat:
egy kormányváltás esetére elvárá-
sokat támaszt Budapesttel szem-
ben a törvény gyengítése érdeké-

ben. A „nemzeti közép” gyomrára
jellemzõ, hogy a választási kam-
pány csúcspontján bizalmas tár-
gyalások folynak az MSZP és a
szlovák kormánypártok között a
magyar kormány elleni közös fel-
lépésrõl a státustörvény kapcsán.

De mielõtt leállnánk hazaáru-
lózni, haladjunk csak szépen to-
vább az idõben. Kormányváltás
után teljes a káosz az új csapat-
ban, hónapokig nincs magyar ál-
láspont státusügyben, az Orbán-
kormánynak az európai ajánlások
figyelembevételével beterjesztett
törvénymódosítását visszavonják.
Sokak szerint nem is káoszról van
szó, hanem a nyomdaipari fõap-
parátcsikból külügyi államtitkárrá
lett Bársony András által felépí-
tett stratégiáról, amely a módosí-
tás mesterséges késleltetése nyo-
mán ismét felerõsödõ külföldi kri-

tikák elõtt „meghajolva” készül a
törvény kibelezésére, miközben
élénk szaglászás folyik esetleges
pénzügyi visszaélések leleplezé-
sére a belezés alaposabb alátá-
masztására. A hírek szerint õsz fo-
lyamán már rendszeresek a szlo-
vák–román egyeztetések a Ma-
gyarországgal szembeni közös ál-
láspont kialakításáról, s Budapest
bizonytalankodását látva, a koráb-
bi megegyezés ellenére a románok
is újabb követelésekkel lépnek
fel.

Bár jelek szerint a kormány a
szomszédokkal folytatott tárgyalá-
sokat elõször a Magyar Állandó
Értekezlet elé akarja idõzíteni, ez
végül nem sikerül, s a jogszabály
jelentõs meggyengítésére irányuló
kormányzati elképzelések a hatá-
ron túli magyar szervezetek és az
ellenzék heves ellenállásába üt-

köznek a Máért novemberi ülésén.
S mivel a törvényt csak a Máért
egyetértésével lehet módosítani,
az eredetileg is tervezett és kon-
szenzust élvezõ technikai változta-
tásokon kívül csak az egyébként
sem funkcionáló munkavállalási
fejezet kiemelésére és az ún. okta-
tási-nevelési támogatások rend-
szerének pontosítására kerül sor,
utóbbi éppen a felvidéki magyarok
kérésére, hiszen a szlovákok kriti-
kája is erre koncentrálódott. Ezzel
együtt azonban a módosításterve-
zet immár formailag is megfelel
minden addigi konkrét kritikai
követelménynek, s ezért még
Medgyessy Péter is joggal bízhat a
közeledõ magyar–szlovák találko-
zó sikerében.

Ekkor üt be a ménkõ. A prágai
NATO-csúcson Szlovákiát és Ro-
mániát meghívják a szervezetbe,
ezzel magyar szempontól egy je-
lentõs fegyelmezõ tényezõnek lõt-
tek. Ráadásul Dzurinda az addigi-
ak fényében látja, hogy a jogsza-
bály megtartására vonatkozó úttö-
rõ-becsületszavuk ellenére a ma-
gyar szocik nem sírnák szét párná-
ikat a törvény ellehetetlenedése
láttán. Másszon ki az MSZP a saját
csapdájából, a felvidéki magyar-
ság felszámolását célzó szlovák ér-
dek prioritást élvez – gondolhatta
Dzurinda, miközben teljes erejé-
bõl megküldte Medgyessyt novem-
ber 27-i budapesti látogatása so-
rán. Igazából az a rejtély, hogy mi-
lyen engedmények kellettek a két
nappal késõbb Budapestre látoga-
tó Nastase leszerelésére – bár a
további román „pontosítási” igé-
nyek, a december 1-jei összebo-
rulás és a Gozsdu-vagyonról fel-
röppenõ hírek hallatán vannak el-
képzeléseink. A találkozó után
mindenesetre Medgyessy látható-
an hálás bociszemekkel reagált
arra, hogy Ceausescu egykori má-
sodvonalbeli udvarnoka megke-
gyelmezett neki, és „úgy általá-
ban európainak” minõsítette a
magyar státustörvényt. A román
delegáció a december 1-jei foga-
dásról hazafelé tartva vizesre rö-
höghette magát.

Gyomrozás Szlovákiától, euró-
pai vállveregetés Romániától.
Teljes megalázkodás. Ez a magyar
külpolitika szaldója 2002 telén.

– BOZÓTHARCOS

M Pozsonyi kifli – megettek minket reggelire?

Friss NATO-meghívóval a zsebében a szlovák mi-
niszterelnök november végi budapesti látogatása so-
rán magabiztosan térdepeltette kukoricára a magyar
kormányt a státustörvény ügyében. Nyilvánosan és a
kulisszák mögött is közölte, hogy Szlovákia kész el-
lentörvényt foganatosítani, amennyiben Budapest
nem hajlandó a jogszabály teljes kicsontozására.

A Medgyessy-kormány szomszédságpolitikája

Új specialitás: 
sztrapacskás bukta



z Ámen a provokatív mûveirõl
ismert rendezõ szellemében –
és ez a lényeg – voltaképp a ka-
tolikus egyházat és személye-

sen XII. Pius pápát vádolja azzal,
hogy a holokauszt borzalmai alatt
nem tett meg mindent az európai
zsidóság védelmében, sõt. A vád ké-
rem szépen, nem új, nem váratlan,
kifejezésmódja azonban a tényekkel
tisztában lévõ nézõt joggal tölti el
undorral.

A film egy jólelkû SS-tiszt és egy
fiatal, a Vatikánban befolyásos je-
zsuita pap hiábavaló erõfeszítéseit
ecseteli, melynek során képtelenek
rávenni a diplomatikus pápát a zsi-
dóirtás nyilvános elítélésére. A film
jellemzõ képsora: a pápa kismadár-
ral a kezén sétálgat a Vatikán egyik
díszes termében, majd a következõ
snittben üres marhavagonok zaka-
tolnak át a lengyel pusztaságon.
Utóbbi kép kb. tízpercenként ismét-
lõdik a filmben, mindig szigorúan
klerikális kontrasztban. Az asszoci-
áció egyértelmû, mindenki tudja,
mire kell gondolni. A katarzis pedig
akkor jön, mikor a lelkiismereti vál-
ságba sodródott pap nyilvánosan
sárga csillagot tûz fekete reverendá-
jára, aztán deportáltatja magát egy
haláltáborba. 

Elõször is: teljesen hamis az az
állítás, hogy XII. Pius pápa náciba-
rát lett volna (nota bene, a film ezt
közvetlenül nem is mondja ki);
Eugenio Pacelli, a késõbbi pápa ol-
vasta a Mein Kampfot, és kezdettõl
fogva veszélyesnek tartotta Hitler
eszméit. 1935-ös lourdes-i beszédé-
ben negyedmillió ember elõtt nevez-
te a nácikat „szerencsétlen plagizá-
tornak”, akiket „elragadott a faj- és
vérkultusz babonája”. Németországi
nuncius volt, mikor 1937-ben elõd-
je kiadta „Mit brennender Sorge”
kezdetû, Hitler rendszerét nyíltan
elítélõ enciklikáját, amely egyértel-
mûen a késõbbi XII. Pius keze nyo-
mát viseli magán.

Megválasztását a náci német saj-
tó nyílt ellenérzéssel fogadta, mond-
ván, hogy Pacelli kardinális „min-
dig is elítélte a nácizmust”;
Goebbels naplójából tudjuk, hogy
még a háború alatt is, mikor a val-
lásellenes hitleri birodalom tényle-
gesen veszélyeztette a német katoli-
kus egyház mûködését (pédául az
eutanázia-program elleni, a film ál-
tal is elismert tiltakozása miatt), az

ott kibocsátott számos pásztorlevél a
nácik gyûlöletét váltotta ki. Õk ké-
sõbb többször a „zsidó háborús bûnö-
sök szócsöveként” emlegették a pá-
pát, aki ugyan tényleg diplomatiku-
san viselkedett az igen kényes hely-
zetben, de közben minden tõle telhe-
tõt megtett az igaztalanul üldözött
zsidóság megmentéséért. Adjuk is át
a szót nekik, az igazi érintetteknek.

Pinchas Lapide neves zsidó val-
lásfilozófus szerint – és ezt a Jad
Vashem feljegyzései is megerõsítik –

közvetlenül és közvetve csaknem
860 000 zsidó köszönheti életét XII.
Piusnak, gondoljunk csak a tömeges
bújtatásokra (melyért sok katolikus
lakolt az életével), a keresztlevél-ki-
bocsátásokra, a zsidó árvák
Palesztínába segítésére, az izraelita
közösségeknek juttatott komoly
pénzösszegekre, de konkrét hazai
példákat is említhetünk: a „fasiszta”
Horthy-rezsim például vatikáni ké-
résre fogadott be rengeteg szlovákiai
és lengyel zsidó menekültet, késõbb

pedig Endre László fõnyilasnak kel-
lett panaszkodni az egyházi oltalom
és intervenció nagyarányú elterje-
dése miatt.

1957-ben, Pacelli halála elõtt egy
évvel Isaac Halevi Herzog, Izrael fõ-
rabbija áldását küldte a pápának a
zsidóság érdekében végzett tevé-
kenységéért. Még a nem túlzottan
egyházpárti Albert Einstein is leírta,
hogy „csak  a (katolikus) egyház állt
egyedül nyíltan Hitler útjába” és
volt bátorsága síkra szállni az erköl-
csi szabadságért. Golda Meir így em-
lékezett az elhunyt XII. Piusról, akit
„a béke nagy védelmezõjének” neve-
zett: „a náci terror 10 évében, mikor
népünk a mártíromság szörnyûségein
ment keresztül, a pápa felemelte sza-
vát, hogy elítélje az üldözõket és
együtt érezzen az áldozatokkal”.
David Dilan New-Yorki rabbi „nem
zsidók közt igaznak” nevezte, Lévai
Jenõ magyar holokauszt-történész
szerint pedig igazságtalan Pius sze-
mére vetni azt, hogy tehetett volna
többet a zsidókért, hiszen õ maga is
és bárki tehetett volna többet – így
ha õt elítéljük ezért, az igazságosság
alapján mindenki mást is el kellene
ítélnünk. 

Láthatjuk tehát, hogy XII. Pius
kiemelt megbecsülésnek örvendett
a zsidóság körében, hamis rágal-
makkal csak Hochhuth drámájának
megjelenése után kezdték bombáz-
ni. Izrael egyébként olyannyira sér-
tõnek találta a színmûvet, hogy a
Habima (az izraeli nemzeti színház)
1963-ban levette mûsoráról. Ma-
gyarországon egyébként a Thália
Színház 1966-tól játszotta hosszú
idõn keresztül a darabot a katolikus
egyház lejáratása céljából. Egy ilyen
vitatható igazságtartalmú darab
megfilmesítése pedig csakis hasonló
indokokat sejtethet. Arról nem is
beszélve, hogy különösen visszás
dolog pont most ilyesmivel vádas-
kodni, amikor világszerte presszio-
nálják az egyházat a „politikától va-
ló eltávolodásra”. Vajon mennyivel
több zsidó halt volna meg, ha
Pacelli tényleg távol tartja magát a
politikától?

Remélem, egyszer majd a film
készítõi is elgondolkodnak a fentie-
ken, most elég, ha csak a Talmud
egyik bölcsességét ajánlom figyel-
mükbe: „aki egyetlen életet meg-
ment, az Írás szerint egy egész vilá-
got ment meg”.          – NÉPNEVELÕ
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E havi rovatunk sokak várakozásával és a múlt de-
cemberi számmal ellentétben nem a román nép ese-
ménydús történetével foglalkozik, hanem – rendha-
gyó módon – ideiglenesen és részlegesen filmkritika
rovattá alakul át. Manapság vetítik ugyanis a ma-
gyar filmszínházak Costa-Gavras görög származású
rendezõ „Ámen” címû, már a keresztet horogke-
resztté lényegítõ plakátjával is botrányt kavart
opuszát, melyet a közelmúltban módomban állt
megtekinteni. És mivel a Rolf Hochhuth drámáján
alapuló mû hitelessége nem igazán taglózott le, nem
állhatom meg, hogy a film ürügyén a történelmi té-
nyeket is tisztába ne tegyem egy kicsit.

Dokumentumfilm vagy történelmi fikció?

XII. Pius és a holokauszt • Tényfeltárás vagy ferdítés?

Ámen



ogy a történet érthetõ legyen, a
Népszava december 3-i száma
beszámolt arról, hogy ismeretle-
nek a Parlament mellett álló

Károlyi Mihály-szobrot vörös festék-
kel leöntötték. Nem szép látvány. A
szerzõ idézett gondolatai közül az el-
sõvel messzemenõkig egyetértünk.
Valóban nem része a polgári illemtan-
nak a rongálás. Ismert közéleti szerep-
lõket megformáló köztéri szobrok
azonban túlmutatnak mondjuk egy art
deco teáskannán, mely egyébként
szintén a mûtárgyak körébe sorolható.
Míg ’56-ban Sztálin kibújva csizmájá-
ból, nagyot koppant a kövezeten, ad-
dig a rendszerváltáskor már csak ka-
ranténba zárták a szocialista realiz-
mus vasba, bronzba álmodott köztéri
hírnökeit. Ha tehát innen nézzük a
dolgot, akkor az elõbbi rongálás, az
utóbbi kirekesztés. Hiba lenne azon-
ban történelmi összefüggéseibõl kira-
gadni e két példát. Miként Károlyit
sem lehet. Ha nem is oly brutális esz-
méket képviselt, mint a szoborparkba
gyûjtött „levélnehezékek”, azért az
jelent valamit, hogy már nem elõször
csúfítják el. Holtában is indulatokat
gerjeszt. 

Világosan kell látni, hogy jogál-
lamban is sokak nem tudnak toluló
indulataiknak megálljt parancsolni.
Tõlünk nyugatabbra már jelentõs
múltra tekint vissza a tojás-, illetve
tortadobálás, mely hasonló politikai
állásfoglalás, mint a szoborfestés.
Meglepõ azonban, hogy az ismeretlen

elkövetõrõl Petri Lukácsnak már rög-
tön polgári jelzõvel ékesített „szeren-
csétlen” jut eszébe, míg például a
Regnum-Marianum templom helyén
álló kereszt ledöntõi esetében nem
hallottunk antiklerikális kommunista
összeesküvésrõl, de még csak balol-
dali „szerencsétlenekrõl” sem. Azok
csupán megtévedt fiatalok voltak.
Hogy ezek kik, a Petri Lukács-félék
már tudni vélik.

Különös ízt kölcsönöz az írásnak,
hogy egy merész gondolati ugrással a
szerzõ Kertész Imrét is belekeveri al-
kotásába. Szerzõnk úgy gondolja,
akik nem lelkesednek a Nobel-díjas
íróért, azok bármire képesek, akár
még Károlyi szobrát is képesek be-
mázolni. Aztán Petri Lukács kiteríti
kártyáit: Károlyira büszkének kell
lennünk. Érveket nem sorakoztat fel
mellette, hogy mégis miért. Mert –
ahogy azt a jelenlegi helyzet is mutat-
ja – önmagában még nem erény, hogy
valaki miniszterelnök. Aztán, hogy
rövidke dolgozatának hitelét végképp
elvegye, teljesen érthetetlen módon
az egész szobor vörösre mázolására
szólít fel. Posztmodern irónia?; lás-
suk uram, mire megyünk ketten men-
talitás?; a régi dalból ismert „vörös
Csepel” petri lukácsi parafrázisa? –
fene tudja. Ha meg kéne fejtenem a
cikk üzenetét, valahogy így foglal-
nám össze, amúgy esszenciálisan:
Károlyi vörös, Károlyi jó. Tessék sze-
retni a vörösöket. Hajdan, most és
mindörökké. – ZSOMBI

„A polgári illemtannak nem része mûtárgyak
tönkretétele. A polgári illemtannak része azonban
a jogkövetõ viselkedés, márpedig az anyagi kár-
okozással elegyített rongálást bünteti a törvény.
Akik nem büszkék az elsõ demokratikus köztársa-
ság jelképes figurájára, ugyanolyan szerencsétle-
nek lehetnek, mint azok, akik nem örülnek most,
hogy egy magyar író Nobel-díjas lett. Ami pedig
Károlyit illeti: meglehet, be kéne festeni az egé-
szet vörösre. S büszkének lenni rá.” (Petri Lukács
Ádám, Népszava, december 4.)

H
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A vörös 
miniszterelnök
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ásy Ádámnak mindeddig nem
akadt méltó kihívója a hazai mé-
dia világában. A Tanár úr csilla-
podhatatlan lelkesedéssel készí-

tette, készíti az interjúkat a szocia-
lista párt elsõ, második és harmadik
vonalával, egy miniszterelnök-jelölt-
nek éppen olyan túláradó szeretettel
teszi fel a „miért ilyen jó ember Ön,
hogyan csinálja?” jellegû kereszt-
kérdéseit, mint egy kerületi polgár-
mester-aspiránsnak. Dolgozhattak

bármily keményen a Népszava és a
168 Óra gondolkodói, írhatták
orbánbányás, huszonhárommil-
lióromános elemzéseiket, Fásy trón-
ja megdönthetetlennek tetszett.

Ám Éber Sándor bebizonyította,
hogy áldozatos, értékorientált és in-
novatív munkával nincs lehetetlen
az egyszeri médiamunkás számára.
Az ígéretes, ámde mégiscsak amatõr
elõdök még a Salgótarjáni Élmun-
kásban publikálták „A vezérigazga-
tó elvtárs és a horgászat” címû tény-
feltáró írásaikat, Éber nem érte be
ennyivel. Többet akart. A cikk a
Story magazinban vagy a Kiske-
gyedben némi jóindulattal még bele

is férne a profilba, de éppen ezért jó-
val kisebb sportértéket képviselne.
Emberünk ezért egy (természetesen
független) országos politikai napi-
lapban adta közre jövõbemutató ri-
portját. Ez az orgánum volt az, ame-
lyik korábban helyt adott az Orbán
likvidálására felszólító írásnak is,
egyik oldaltól sem sajnálnák a jót. 

Egy-egy ilyen gyöngyszem mel-
lett számolatlanul fordulnak elõ a  fi-
nomságok, elég csak a Medgyessy

amerikai útjáról szóló diadaljelen-
tésekre gondolni, ahol a publicis-
ták  nagyvonalúan siklottak el a
tény fölött, hogy jelenlegi kor-
mányfõnk ugyanannyi idõt kapott
az amerikai elnöktõl, mint elõdje –
fél órát. Lássuk be, vannak helyze-
tek, amikor nehéz örök ellenzéki
médiaértelmiséginek lenni. Ki tud-
ná például könnyû szívvel nevetség
tárgyává tenni azt, aki kitünteté-
sekkel halmozza el? Vagy rosszat
írni az amerikai kiruccanást fedezõ
már-nem-is-olyan-szörnyû Minisz-
terelnöki Hivatalról? A hála, ha
nem is politikai, de sajtóetikai ka-
tegória. – TURUL

„Gyakran járom a várost, legutóbb a VIII. kerületet.
Ilyenkor anomáliákról készítek felvételeket, sze-
méthegyrõl, csõtörésrõl. A képeket mindig egy le-
vélben elküldöm az érintett vállalatoknak, akik ki
is javítják ezeket a hibákat. A séták közben gyak-
ran tudok beszélgetni az emberekkel (...) Meg is
mondják, hogy tegnap például nem volt igazad ab-
ban, hogy vagy, igazán megoldhatnád azt a problé-
mát stb., stb. Gyakori vendég vagyok a Lehel csar-
nokban is, ahol már várják az ottaniak, hogy elvi-
gyem nekik a róluk készített képeket – sorolta a fõ-
polgármester.” (Éber Sándor Albumot tervez a fõvá-
rosról Demszky címû írása a Magyar Hírlap decem-
ber 9-i számában.)

Sajtó, sajtó, 
te örök ellenzéki…

F

Az ígéretes, ámde mégiscsak amatõr elõdök még 
a Salgótarjáni Élmunkásban publikálták „A vezérigaz-

gató elvtárs és a horgászat” címû tényfeltáró 
mélyinterjúikat, Éber nem érte be ennyivel



ár  most az egyházak finanszíro-
zása körül bontakozott ki éles
vita,  azonban ez nem egyedi
eset. A Népszabadság éles eszû

gondolatdiktátorai vezércikkekben
ostromolják a klérust (okosítják ol-
vasótáborukat), hogy a szekularizált
társadalomban az egyház ismét kö-
zépkori hatalmat akar, miközben az
állam az egyházzal már így is túl szo-
rosan összefonódott. Na majd õk
szétválasztják, leválasztják, leher-
vasztják. Segédcsapatként társul
melléjük a kultúra kanálisain hajózó

testvérhad. Dehonesztálásból (vörös)
csillagos ötös, mondhatnánk. Ahogy
plakátokon, kiadványok oldalain
mûvészi igényességgel fonódik egy-
be a kereszténység szimbóluma és a
horogkereszt. Mein kultur Kampf.
Horgaikkal minden színtéren kemé-
nyen beakasztanak. Hiába gondol-
juk, hogy az egyházakat érintõ
ügyekben egyeztetnek a szakmával.
Csak ha túl magasra lobban a bot-
rány lángja, akkor kellenek a tûzol-
táshoz. Maga a köztársasági elnök
tett méltányos és minden érdekelt

egyház számára elfogadható ajánla-
tot, amikor indítványozta, hogy az
egyházfinanszírozás ügyében min-
denki maga dönthesse el, számára a
személyi jövedelemadó egy százalé-
ka alapján, vagy a népszámlálás sze-
rinti támogatás a megfelelõbb. Az a
fentebb említett saller tehát Mádl
Ferencet is elérte. Ennyit tehát az
elnöki tekintélyrõl. Ugyanakkor
több mint 6 millió adót nem fizetõ fi-
atalnak és idõsnek is kijutott. Az õ
egyházi kötõdésüket nevezte a kor-
mányoldal érdektelennek, amikor a
bizottságban leszavazta a Mádl-féle
koncepciót. Mit szólna vajon az
egyébként a demokrácia csomagjá-
val oly vitézül hetvenkedõ SZDSZ,
ha mondjuk komolyan felvetné vala-
ki a törvényhozás falai között a vá-
lasztójog érettségi vizsgához kötendõ
cenzusát? (Ami egyébként nem EU-
konform, mindazonáltal kiváló öt-
let.) Mert a kormány érvelése és az
általunk használt példa között
lényegi különbség nincsen. Vagy ha
van is, csak annyi, amennyi a
nemzetközi sajtóvisszhangból
kiolvasható lenne. Mert nincs két-
ségünk afelõl, hogy zakatolnának a
faxok a Gizella utcában, s a hívott
szám biztosan nem 0036-tal kezdõd-
ne. Talán még Demszky Gábor sten-

cilezõgépét is felcipelnék a pincé-
bõl. Az MSZP nagytõkés holdudvara
pedig csábító ajánlatot tenne a
Fidesz Lendvay utcai székházára.
Az egykor volt Állami Egyházügyi
Hivatal épületének birtoklásával
lehetne teljessé tenni a nosztalgikus
hangulatot. Már-már Miklós Béla
magabiztossága köszön vissza abban
a koncepcióban, mely az egyházi
fenntartású intézmények alapítását
és mûködtetését a területi önkor-
mányzat jóváhagyásához kötné. Ha a
Medgyessy-kabinet egyházpolitikája
a most újabb mérföldkõvel kijelölt
irányban halad tovább, akkor még
megérhetjük, hogy õsi rutinból be-
küldik Erdõ Pétert a Terror Házába,
hogy a tárlókból hozza ki a börtönbe
zárt papok relikviáit. Mert nem árt
ugye, ha az új érsek ezeket mindig
szem elõtt tartja.          – ZAB ERVIN
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bben a hónapban  a díjat az ön-
magát mérsékelt értelmiségi
orgánumnak képzelõ szélsõ-
baloldali revolverlap, a 168

Óra munkatársa, Jolsvai András
kapta, az újság november 21-i szá-
mában elkövetett Láthatatlan em-
berek címû írásáért.

Építõ módon kritizáló jó elv-
társként türelmetlenkedik Jolsvai
az elmúlt négy év „gazdasági bûn-
ügyei”  feltárásának lassúsága mi-
att és szigorú tárgyilagossággal
szemléli Keller László munkáját:
„Ott vannak például mindazok,
akiket a Keller államtitkár úr üldöz
dicséretes kitartással, de eleddig,
fájdalom, eredménytelenül. Pedig
olyan jól látszottak hosszú idõn át, a
szemünk láttára tapsolták el a mil-
liárdokat, találhatóak mindenféle
szerzõdések is, fõvállalkozókkal és

alvállalkozókkal, az ember szinte
érzi, ahogyan a Keller államtitkár
úr kinyújtaná utánuk a gondokban

gyötört kezét, és aztán huss, köddé
válik mindenki.” Érthetõ a fájda-
lom, hiszen már a levelek is lehul-
lottak, de még egyetlenegy
Országimázs Központ-alkalmazot-
tat sem ítéltek halálra és a fasisz-

toid, szélsõpolgári Fidesz politiku-
sai is szabadon garázdálkodnak.
Lassan feldereng bennünk a két-
ség: lehet, hogy nincsenek is
ügyek? 

Díjazottunk nem hagy kétséget
afelõl, hogy ki is a Jó: 

„Az embernek, komolyan mon-
dom, a szíve szakad, ahogy nézi a
Keller úr vergõdését.” A hozzánk
hasonlóan rendíthetetlen polgári
baloldal hívek ekkor nyugodtan
hátradõlnek a székükben és arra
gondolnak, hogy szerencsére elmúlt
az az idõszak, amikor a nép hangját
közvetítõ, gondban megfáradt sajtó-
munkások minden képzeletet felül-
múlóan szervilisen viszonyultak az
éppen aktuális hatalomhoz. 

A díjhoz és a jelentõs pénzösz-
szeghez mindenesetre gratulálunk
szerzõnknek! – A SZERK.

Doromboló cicus-díjBevalljuk olvasóink-
nak, hogy lapunk témái
és cikkei gyorsan a he-
lyükre kerülnek egy-
egy értekezlet alkalmá-
val, a legnagyobb vita
azonban  eme rovat tár-
gyalásánál alakul ki.
Elfogulatlan, mérték-
adó újságírásunk
ugyanis olyan mennyi-
ségben ajándékoz meg
minket a jelenlegi hata-
lom lihegõ imádatával
átitatott cikkeivel, hogy
valójában egy naponta
kétszer megjelenõ na-
pilap tudná csak tartani
az iramot a szocialista
és szabad demokrata
talpacskákat szorgosan
nyalogató sajtómunká-
sokkal. 

E

Finanszírozási gondok • Súlyos sportszerûtlenség?

Becsúszó szerelés 
Már megint adtak az arcunknak. Demokratikusan,
izomból. Mert ugye, még a legeuropéerebb társasá-
gában is megesik, hogy az asztal alatt sípcsonton
rúgnak a nagy konszenzuskeresés közben. Hiába,
nem felügyelheti az ember huszonnégy órában a zsi-
gereit. A keresztény emberek legalábbis így élték
meg, hogy a kormánykoalíció pártjai erkölcsi, etikai
és jogi szabályokkal mit sem törõdve akarják a több-
ségi felhatalmazás mögé bújva épp a többség egyhá-
zait padlóra küldeni.

M

Ugyanakkor több mint 6
millió adót nem fizetõ 

fiatalnak és idõsnek is ki-
jutott. Az õ egyházi kötõ-
désüket nevezte a kor-

mányoldal érdektelennek,
amikor a bizottságban 
leszavazta a Mádl-féle 

koncepciót
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zükségtelen elragadtatnunk
magunkat. Vegyünk mély le-
vegõt, fújjuk ki. Még egyszer,
így ni. Menjünk le hídba, áll-

junk fejre, majd egy nindzsafigurá-
val ugorjunk talpra, tarsolyunkról
verjük le a port, Bocskainkat iga-
zítsuk meg, és jó erõteljesen, ta-
gol-tan mondjuk ki, bele a világ ar-
cába, hogy tele van a hócipõnk a
szocialista nemzetpolitikának csú-
folt, a hûtõbõl elõkapart három hó-
napos joghurt és alaposan bebar-
nult banán keverékére emlékeztetõ
valamivel.     

Rendben (nincs rendben!), hogy
majd’ egyéves okoskodás után a
gondokkal terhelt államférfinak ál-
cázott Kovács Lászlónk vezette kül-

ügyet arcba alázza a szlovák nagy-
hatalom a státustörvény módosítása
kapcsán. Rendben (nincs rend-
ben!), hogy Medgyessy Péter
határontúli közösségeinkkel kap-
csolatos politikájáról annyit tu-
dunk, hogy õ bizony erdélyi. Csó-
kolom, akkor ez most mit jelent?
Rendben (nincs rendben!),  hogy az
állandóan szajkózott nemzet iránti
elkötelezettség abban nyilvánul
meg, hogy Szabó Vilmos néha be-
megy a Duna TV-be elmagyarázni
a határontúliaknak, miért nincsen
zseton.

Úgy látszik azonban, hogy
Medgyessy Péter nem akar szaba-
dulni az emelkedett, a szomszédok-
kal békét kötõ nagy magyar állam-

férfi szerepkörébõl, amibe belehaj-
szolta magát. Ezért aztán olyan ka-
pitális baklövésre kerül sor, mint a
december elsejei fogadáson való
részvétel a budapesti Kempinski
Hotelben. Nem Adrian Nastase a
bibi: õ ugyanis a saját nemzete
szempontjából kiválóan politizál.
Akárki akármit is mond, december
elseje, Erdély elcsatolásának nap-
ja, a magyarok és különösen az er-
délyi magyarok számára, gyászün-
nep. Kéretik nem a német–francia
megbékélésre hivatkozni: a francia
miniszterelnök mikor ünnepelte
Berlinben a német kancellár társa-
ságában az esõ világháborús német
békekötésnek, november 11-ének
az évfordulóját? Vagy mikor koc-
cintott önfeledten Versailles-ban
német kancellár és francia elnök a
palota tükörtermében az 1871-ben
ott kikiáltott német császárság em-
lékére? Álságos és taszító dolog

diplomáciai szokásokra meg a nem-
zetközi etikettre hivatkozni. Régóta
lehetett tudni a találkozó idõpont-
ját, ha valóban olyan fene nagy
nemzeti lenne a jelenlegi kormány,
lehetett volna jelezni, hogy Magyar-
országnak kellemetlen ez az idõ-
pont, jobb lenne egy (két, három…)
nappal késõbbre idõzíteni a látoga-
tást.

Ezen kellene elgondolkodni és
azon, hogyha Magyarország nemze-
ti ünnepe lenne a második bécsi
döntés, vajon bárki román együtt
ünnepelne-e a magyarokkal? Nem,
és teljesen igaza lenne, a román
népnek nincs mit ünnepelnie azon
a napon. Mint ahogyan nekünk sin-
csen keresnivalónk egy december
elsejei fogadáson: ez érzékenység,
tapintat és úriemberi tartás kérdé-
se. Csupa olyan dolog, amivel mi-
niszterelnökünk állítólag baromi
jól el van látva. – LÁNER LÁSZLÓ

S

em, kedves olvasó, nem té-
vesztettem el a rovatot. Akár-
mennyire is sport az alapté-
ma, itt nem elsõsorban a foci-

ról, hanem egyes honfitársaink bi-
zonyos kérdésekben tanúsított
hozzáállásáról van szó. De hogy is
van ez? Lássuk a csontszáraz té-
nyeket: „Budapest olimpiapályá-
zatát gyakorlatilag elvetették a no-
vemberben nyilvánosságra hozott
megvalósíthatósági tanulmány
után, holnap pedig az UEFA nyoni
ülésén fogják lenullázni Magyaror-
szág másik nagy sportügyi nyomu-
lását, a 2008-as foci-Eb rende-
zést” – írja az Index – természete-
sen név nélkül. 

Azt már megszokhattuk az In-
dex virtuális világában mozgó kol-
légáinktól, hogy õk aztán minden-
hez értenek és rendszerektõl füg-
getlenül megmondják a tutit.
Csuklóból tudnak „fikázni” és csí-
põbõl lövik a festékpatronokat.

Nagy lehet most odabent az
öröm, talán pezsgõt is bontanak a
nagy sikerre. „Ugye, mi megmond-
tuk – egy ilyen kis ország úgysem
tud EB-t rendezni, de még egy regi-
onális kutyaszépségversenyt sem.”
Majd, hogy még jobban erõsítsék
saját magukat és gyalázzák a pályá-
zat benyújtóit, a döntés másnapján

hírt adnak arról, hogy a magyar be-
advány már az elsõ körben, legelsõ-
nek kiesett. Megjegyzik ugyan, hogy
Gerhard Mayer-Vorfelder, a német
szövetség elnöke, a döntõbizottság
tagja úgy nyilatkozott: „a magyar
pályázat végig versenyben volt a

rendezésért, és gyakorlatilag máso-
dik helyen végzett” – de õk nem ne-
ki, hanem a mértékadó osztrák új-
ságíróknak és az õ csalhatatlan fü-
leseiknek hisznek inkább. A dön-
tést követõen pedig, amikor a szá-
mos magyar (MNO, Origo) inter-
netes honlap mellett a Reuters is
arról számolt be, hogy a magyar pá-
lyázat a legutolsó körig versenyben
volt, s csak a török-görög pályázat
kiesése után fordultak át az addig
egyenlõ szavazatot kapott osztrák-
svájci és magyar pályázatok között
az arányok a sógorék javára. Azóta
már tudjuk, hogy csak két szavazat
hiányzott volna a magyar pályázat
gyõzelméhez. Ha pedig az Index
olyan nagyon büszke mértéktartósá-
gára és függetlenségére, talán nem

kellene agyba-fõbe a valaha szóra-
koztató, de ma már elképesztõen
egysíkú Magyar Naranccsal együtt-
mûködnie. A heveny Orbán-gyûlö-
letben szenvedõ kis példányszámú,
liberális lapocska túlzott ajnározása
azt a gyanút veti föl, hogy talán
mégsem mindent a szent Piac dönt
el. S hogy végképp megbizonyosod-
junk a valóság és az Index kapcso-
latának bonyolultságáról, elég
visszaidéznünk a Medgyessy-kabi-
net fizetésemelésérõl szóló híreket:
honlapunk szerint „Rendet tettek a
miniszteri bérekben”. Talán mon-
danunk sem kell, hogy milyen
õrjöngést váltott volna ki a mérték-
tartó internetes portálon az elõzõ
kormány hasonló lépése. Merjünk
agyak lenni!                  – MANDULA

Adrian naplója

December 1-je: alázunk

Borítékolt siker?

p o l g f i l t e r
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Talán elvárták volna azt
is, hogy Bozóky Imrét, 
a Magyar Labdarúgó

Szövetség elnökét még
a helyszínen azonnal vég-
rehajtandó, golyó általi

halálra ítéljék

Bukni fogunk
Ez a fõcím jelent meg az Index internetes portálon
2002. december 11-én délután. Másnap az UEFA
nyoni ülésén kihirdették a végeredményt. Ausztria
és Svájc fogja rendezni a 2008-as labdarúgó konti-
nensviadalt.



– Melyik versenyre készülsz ép-
pen?
– Október eleje óta egy hosszú ala-
pozáson veszek részt, amely egé-
szen jövõ márciusig tart. Akkor kö-
vetkeznek a Világ Kupa versenyei.

– Miért választottad annak ide-
jén az öttusát? Mi vonzott ehhez a
sporthoz?

– Nem én választottam, hanem
a szüleim írattak be tízéves korom-
ban egy tanfolyamra. Úszással és
futással kezdtem, utána lett
belõlem öttusázó. Az a jó benne,
hogy nagyon változatos sport. A lo-
vaglás és a vívás oldja a két fizikai
szám, az úszás és a futás, meg a lö-
vészet egyhangúságát.

– Milyen készségek a legfonto-
sabbak az öttusábanõ

– Ügyesnek kell lenni és fonto-
sak a jó fizikai adottságok is. Jó-
nak kell lenni „fejben” is, és kitar-
tó versenyszellem is kell, de ez
más sportra is igaz. 

– Melyek voltak a legfontosabb
gyõzelmeid és kudarcaidõ

– Szakmai szempontból a 2001-
es világbajnokság megnyerése volt
a legértékesebb gyõzelem, szemé-
lyesen pedig az 1999-es budapesti
világbajnoki gyõzelmet tartom a
legtöbbre, ami óriás élmény volt.
Kudarcként éltem meg azt, hogy
1997-ben, amikor még juniorként
elõször próbálkoztam a felnõtt me-
zõnyben, nem jártam sikerrel. Az
idei világbajnokság is sajnos ku-
darccal végzõdött.

– Hogyan állsz talpra a kudar-
cok után? Volt már olyan, hogy ab-
ba akartad hagyni?

– Ha gödörben van az ember, az

rettentõ rossz. Kitartóan kell to-
vább dolgozni, semmilyen különle-
ges recept nincs. Négy-öt éve
többször is eszembe jutott, hogy
abbahagyom, mert nem volt semmi
sikerélményem. Nagyon hiányoz-
tak a gyõzelmek.  Ha sokáig tart a
sikertelenség, azt egy idõ után a
sportoló megunja. Aztán éppen
idõben jött a siker 1998-ban, ami-
kor a felnõtt világbajnokságon én
lettem a legjobban szereplõ ma-
gyar. 

– 1999-ben váratlanul robban-
tál be a köztudatba. Hogyan viselt-
ed a hirtelen jött népszerõséget?

– Nem tudtam feldolgozni soká-
ig, hiszen én voltam akkor a legfi-
atalabb világbajnok. Sokáig a fel-
legekben jártam. Furcsa volt, hogy
egymás után kaptam a díjakat, pél-
dául az év sportolója lettem azóta
kétszer is. 

– Mi a legfontosabb célod?
– Kvalifikálni akarom magam a

2004-es athéni olimpiára, és ott
bajnok akarok lenni. Ez az egyet-
len vágyam.

– Athénban még biztos olimpiai
sportág lesz az öttusa, de vannak
olyan furcsa tervek, amelyek sze-
rint eltörölnék a jövõben az olim-
piák versenyszámai közül…

– Csodálkozom rajta, és nagy
butaságnak tartom. Nem azért,
mert az én sportágamról van szó,
de talán ez a legszebb sport a vilá-
gon. Ugyanaz az ember álmodta
meg az olimpiát, mint aki az öttu-
sát is kitalálta. 

– Miért akarják akkor eltörölni
az öttusát?

– Itt pénzrõl lehet szó. Könnyen
lehet, hogy a golf például bekerül
a versenyszámok közé.

– Mivel foglalkozol a „civil”
életedben?

– Idén szeretnék végezni Vál-
lalkozási Akadémián, de nem na-
gyon van idõm bejárni. Remélem,
hogy azért sikerül végre befejez-
nem. Ez a szakirány érdekel, ké-
sõbb ezen a területen akarok dol-
gozni.

– Felfedezõd és edzõd, Rátonyi
Gábor Zugló polgármestere lett.
Együtt dolgoztok-e még?

– Megmaradt a kapcsolat közöt-
tünk, persze annyit nem tud lejár-
ni edzésekre, mint régen. Elég
önálló vagyok, de azért megbeszél-
jük a fontosabb dolgokat.   – N.G.

i n t e r j ú

2 2  •  U T O L S Ó F I G Y E L M E Z T E T É S

Balogh Gábor, 26 éves öttusázó, egyéniben kétsze-
res (1999, 2001), csapatban háromszoros világbaj-
nok (1999, 2001, 2002), olimpiai ezüstérmes
(2000), az év sportolója (1999, 2001). A pályafutá-
sát a MAFC-ban kezdõ fiatalemberre Rátonyi Gá-
bor, a Honvéd szakosztályvezetõje figyelt fel.  Neve
1996-ban vált nemzetközi szinten is ismertté: négy
aranyat szerzett a korosztályos világversenyeken,
megnyerte a Martini Kupát és a katonai világbaj-
nokságot, valamint a magyar bajnokságot. Beceneve
„Balczi”, utalásként a sportág valaha volt legna-
gyobb alakjára. Jelenleg a tatai edzõtáborban készü-
lõdik a következõ megmérettetésre.

Balogh Gábor sikerekrõl, kudarcokról és az öttusa jövõjérõl     

„Olimpiai bajnok akarok lenni!”

„Semmilyen különleges recept nincs”

Balogh Gábor
Született: Budapest, 1976. 08. 05. 
Családi állapota: nõtlen 
Súly, magasság: 75 kg, 187 cm
Egyesülete: Honvéd-Steffl 
Edzõi: Balaska Zsolt, Magyary
István, Hegedûs Ferenc, Miklós
György, Rátonyi Gábor – sza-
kosztályigazgató, Sárfalvi Béla,

Serfõzõ Sándor – Pécsi Gábor
technikai igazgató, Kulcsár
Gyõzõ, Pálvölgyi Miklós szövet-
ségi kapitány

Eredmények:
– Egyéni: olimpiai 2. (2000),
kétszer világbajnok (1999,
2001), vb-2. (2000), vb-6.
(1998), Eb-3. (2002), Eb-5.
(1999). 
– Csapat: háromszor világbajnok

(1999, 2001, 2002), vb-2.
(1998), kétszer Európa-bajnok
(2001, 2002), Eb-2. (1998.) 
– Váltó: világbajnok (1999),
háromszor Európa-bajnok (1997,
1999, 2000). 
– Junior egyéni világbajnok
(1996), kétszer junior csap-
atvilágbajnok 1996, 1997), két-
szer junior váltóvilágbajnok
(1995, 1997).
– Az Év sportolója (1999, 2001).

Életrajz
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A magyar vidék helyzete
Kedves Szerkesztõk!
Örömmel veszem az Utolsó Figyelmeztetést kézbe hónapról hónapra, mert
úgy érzem, hogy ez a lap már tényleg egy „új nemzedék” hangja; néha saj-
nálom is egy kicsit, hogy én bizony már nem tartozom közétek (...) Szük-
ség van rátok  a nemzeti oldalon, hiszen fiatalok által készített és fiatalok-
nak szóló lap,  ha akad is, nem éri el mindig  a kívánt színvonalat. Jó, hogy
egyetemeken is hozzá lehet jutni a laphoz, ha nem is rendszeresen. Erre
oda kellene figyelni, a másik oldal jelentõs anyagi és infrastrukturális elõ-
nyét  csak kiváló szervezéssel lehet leküzdeni (...) Témának hadd javasol-
jam a magyar vidék helyzetét. Úgy látom, hogy az uniós csatlakozás sok
gazdát és vállalkozást fog nehéz helyzetbe hozni, ha nem készülünk fel rá
megfelelõen. Sokan nem tudják a földbõl élõk közül,  hogy milyen kötele-
zettségeik lesznek, a hozzám hasonló vállalkozókra is ráférne még egy kis
információ. Szívesen olvasnék riportokat, elemzéseket, interjúkat ebben a
témakörben. Már csak szakmai érdeklõdés okán is,  ugyanis agrártudomá-
nyi egyetemet végeztem a rendszerváltás környékén, amikor sok minden
megváltozott. Ti akkor még nyilván az általános-, vagy középiskolába jár-
tatok (...) 
További munkátokhoz sok sikert és boldog karácsonyt kívánok az egész
szerkesztõségnek.
Üdvözlettel:

Szilágyi Tamás, Veszprém

Tisztelt Szilágyi Úr!
Mi is gondoltunk már arra, hogy májusi összeállításunk után újra részlete-

sen írunk a magyar mezõgazdaságról. Valószínûleg sort fogunk erre
keríteni a jövõ év elején. Egyetemi terjesztésünkön pedig valóban van még
mit javítani.

Üdvözlettel:
– A szerk.

Mocskolódás?
Nagyon nem tisztelt lapocska!
Remélem hamarosan abbahagyjátok ezt a színvonaltalan mocskoló-
dást! Nem volt elég, hogy négy évig el kellett viselnünk az egész
arogáns bandát? A kisembert nem érdekli a gõzös hülyeségetek,
Meggyesi miniszterelnök úrról pedig több tisztelettel kéne írni a hoz-
zátok hasonló taknyos senkiknek!
Túl nagy a mellényetek, miközben életetekben nem tettetek keresztbe
egy szalmaszálat sem (...) Vegyétek észre,  hogy a kutyát sem érdekli
az állandó „leleplezésetek”, meg a hazug irományotok. Kár a papírért!
Nem tisztelettel:

Valaki, aki, nem polgár

Kedves Olvasónk!
Örömmel jelentjük, hogy nem állja meg a helyét munkátlanságunkra
vonatkozó megjegyzése: vért izzadtunk például, amíg helyre kis levelét
közölhetõ formába öntöttük! Színvonaltalan mocskolódásnak nevezhet-
nénk példának okáért az Ön írását, ha szokásunk lenne minõsíteni
olvasóink véleményét. De ez nem szokásunk; tiszteletünket meg azzal fejez-
zük ki Medgyessy miniszterelnök iránt, hogy helyesen írjuk a nevét.
Tisztelettel:                                                                         – A szerk.

A Szerkesztõség üléseit a Coffee-inn kávézóban tartja.
Budapest, I. kerület, Apor Péter utca 2. Telefon: 201-29-35

Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!
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KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!

Tisztelettel köszönjük az adományokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy lapunk továbbra is megjelenhessen.
Ezúton szeretnénk köszönetetet mondani támogatásukért, javaslataikért, kritikáikért. A lap újságírói, technikai
munkatársai békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendõt kívánnak Önöknek és család-
juknak. Reméljük, hogy jövõre ismét találkozunk és továbbra is megtisztelik lapunkat figyelmükkel, bizal-
mukkal, leveleikkel.                    

Tisztelettel üdvözli Önöket:
A szerkesztõség

Kedves Ufi! Remélem, kihúz-
zátok a következõ választásokig,
drukkolok! Így tovább!

Elõször látok ufit és egyszerûen zseniális!
Semmi „nagy nemzethalál”, hanem végre erede-
ti szövegek, ezerarcú poénok, rég nevettem ilyen
jókat! O.J., SOTE

Mi van, nácikáim,
nem tudtok nyugton
maradni a hátsó-
tokon? Egyszer ele-
günk lesz belõletek
és akkor majd meg-
nézhetitek magato-
kat!

Újságjuk elnyerte
tetszésemet, mellé-
kelten küldök egy
kisebb összeget a
lap fenntartására.
Javaslom, hogy írja-
nak többet a szocia-
listák lenyúlásairól!

Üz
en

etb
en
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Üdvözlöm a retorika mesterét, MP-t és
szavazóit, jól megszivatták a kisembe-
reket! Hajrá, Nagy-Magyarország! 

Rúgjátok már ki Té-
tényit! Nem veszitek
észre, hogy bom-
laszt?


