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Miért beteg a magyar futball? –
tette fel a kérdést jó harminc év-
vel ezelőtt Végh Antal. E cím
alatt megjelent könyve hihetetlen
példányban készült és kelt el, s
látszólag afféle ellenzéki fricská-
nak, szókimondó riportkötetnek
tűnt.  Írásunk a Bozsik-program
helyzetét elemzi.        – 12. OLDAL
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Farkasunk ezúttal a cívisvárosban
tette tiszteletét, s helyszíni beszá-
molójából megtudhatjuk,  hogyan
állnak a dolgok Debrecen városá-
ban, milyen érzés király villamoso-
kon utazni, ódon utcákon andalog-
ni. Végre megtudjuk azt is, hogy
mit is jelent a polgár szó. Elvágyó-
dás, romantika és helyes éttermek
minden mennyiségben a Hajdúság
fővárosában. – 10. OLDAL

A jó polgár öreg, 
beteg és gyûlöli a futballt

Yo hely: Debrecen

Gergely Éva énekesnő lapunk-
nak adott interjújában beszélt
pályájáról és az áprilisi han-
gulatról.              – 22. OLDAL
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„Nem menõ a középszerûség”

A kormány egyházpolitikájáról szóló írásaink a 4-7. oldalon



Undor és imádat
Így igaz, én az antalli MDF-politikát
tettem magamévá. Tetszett a feltörek-
vő, fiatal politikusok szűzi lelkesedése.
A pénzem nagy részével papi méltósá-
gokat finanszíroztam,. Aztán négy és
fél éve azt hittem, belehalok, hogy az
orrom előtt árulták el azok, akikben
hittem, az egyházat, a népemet, a
nemzetet. Kiderült, hogy Júdás nem
volt akkora áruló, mint azok a jobbol-
dalinak nevezett politikusok, akik sa-
ját karrierjükért készek voltak a leg-
szentebb értékeket is feláldozni. Én ta-
núja voltam (láttam, hallottam!), hogy
Sopron egyik plébániáján milyen fon-
dorlatosan avatkoztak bele a választá-
sokba. De erről – mert undorodom tőle
– nem akarok többet beszélni. Napokig
sírtam.
– És a Fideszre miért haragszol ennyi-
re?
– Ez nem harag, hanem undor.
– Pedig sok a tehetséges, fiatal fideszes
politikus.
– Miben? Az arcátlan hatalom áhításá-
ban tehetségesek, ugyan már!... Azt
hitték, amit piros-fehér-zöldre festenek,
azt mind megtehetik a magyarokkal,
most meg ki lettek hányva. Van igaz-
ság!
– Jó sok indulat gyülemlett fel benned!
Nem túl erősek ezek a szavak? Vállal-
hatod ezeket a sommás ítéleteket, nem
igazságtalan ez így?
– Nem. Írd le nyugodtan, ezt mondta
Macskássy Izolda 2002. november vé-
gén!
– És milyen a viszonyod a jelenlegi ha-
talmasokkal?

– Medgyessy doktort nagyon szeretem.
Mert erdélyi szász, mert úriember tu-
dott maradni! A sárdobálók nem tud-
ták őt megrontani, mert ennek az em-
bernek van tartása. Államférfi. Hát
ezért! (2003. január, MIX magazin.)
És akkor Izolda néni festőművészi
munkásságát még be sem mutattuk.

Ki érti?
Hogy a történelmi hazugságok, mani-
pulációk és félrevezetések miféle kong-
lomerátuma a Terror Háza, arra most
nem térnék ki, egyrészt habár számos
alkalommal próbáltuk erre az ügyben
illetékesek figyelmét felhívni, eddig
minden erőfeszítésünk süket fülekre
talált, másrészt, mert az elmúlt hét ak-
tuális eseményei markáns lenyomatát
nyújtják mindannak, amiért és aho-
gyan ez a múzeum működik. (Vásárhe-
lyi Mária, ÉS, január 3.)
„„EEllmmoonnddttaamm,,  aa  TTeerrrroorr  HHáázzaa  mmúúzzeeuumm
pprrooffeesssszziioonnáálliiss  mmuunnkkaa,,  ffoonnttooss  mmuunnkkaa..””
((MMeeddggyyeessssyy  PPéétteerr,,  ppaarrllaammeenntt,,  ddeecceemm--
bbeerr  2233..))

Pontos helymegjelölés
A tévé, kedves telebarátaim, tömegmé-
dium, amelynek – mert képes rá –- tö-
megekhez kell szólnia. Ahhoz a tömeg-
hez, ami van. Aztán, ha már fogjuk a
tömeg tökét erősen, akkor lehet neki
magyarázni a szépről és a jóról, de
csak szőr mentén, csinosan becsoma-
golva, kolbásszal átkötve, hogy méltóz-
tasson végighallgatni. (Tóta W. Árpád,
Index, január 6.)
A tömeg töke és a szőr mente. Ez
így együtt nem túl konkrét?

Fényes szelek,
illetékes elvtársa
Igenis, a politikánk megváltozik az
egyházak felé, és én azt remélem,
hogy az új bíboros, Erdő Péter új
szeleket hoz magában. (Medgyessy
Péter az MSZP Országos Választmá-
nyán, 2002. december. 15.)
Igen elvtársak, az egyházak is
hozzám tartoznak.

Egy anti- 
macerialista tollából
A nép hangja azt mondja (és frap-
páns választ is adott az önkormány-
zati választásokon szavazataival),
hagyjátok már békén egymást.
Hagyjátok dolgozni a kormányt,
mert ha utóvédharcokra kényszeríti-
tek, elvész az alkotáshoz elengedhe-
tetlenül szükséges energia.  Pedig
manapság a sok energia is kevés.
Van feladat, elvégzésre váró munka
elég. Várja a lakosság (a polgárok),
hogy a baloldali polgári kormány
betartsa az ígéreteit. (Regös István,
MIX magazin, 2002. december)
Ez aztán a vox populi.

Buzgók védelmezõje
A vatikáni teológusok természet- és
társadalomellenes bűnnek, súlyos
eltévelyedésnek tartják az azonos
neműek szerelmét, nemi kapcsola-
tát. Holott olyannyira természetes,
hogy a legújabb etológiai kutatások
szerint az állatvilágban ugyanúgy
jelen van, mint köztünk. Éppen
hogy nem „mesterséges” dologról
van szó, hanem egy organikus ösz-

tönről. És ha már itt tartunk: pont a
tradicionális morált és konzervatív
ideológiát hordozó katolikus egyház
cölibátust pártoló, illetve koeduká-
ciót tiltó dogmái miatt fanyalodott
számos heteroszexuális szerzetes,
apáca és diák azonos nemű társai-
ra. Épp a hagyományos erkölcs
kényszerített sokakat valóban „mes-
terséges” homoszexuális viszonyra.
(Papp László Tamás, ÉS, 2002. de-
cember 8.)
Jól felépített érvrendszer. Lássuk
csak: A cölibátust pártoló hetero
diák azonos nemű társára fanya-
lodna? Miért?

Partikuláris 
magyar érdekek
Németh Zsolt kifogásolta, hogy a
kormány a státustörvény módosítá-
sát nem Románia és Szlovákia NA-
TO-meghívása előtt terjesztette az
Országgyűlés elé. Úgy gondolhatja,
hogy Magyarország azzal zsarolhat-
ja ezt a két országot, hogy csak ak-
kor járulunk hozzá, mint NATO-ta-
gok az ő NATO-tagságukhoz, ha a
státustörvényt elfogadják. Ezt felhá-
borító politikának tartom, amely az
Európa újraegyesítését szolgáló
nemzetközi törekvéseket alá kívánja
rendelni egy végül is a világbéke
szempontjából igencsak partikuláris
kérdésnek.
(Eörsi Mátyás SZDSZ-es képviselő
sajtótájékoztatója a státustörvény
módosításáról, 2003. január 9.)
Mátyás és a világbéke. Honnan
ilyen ismerős ez a konstelláció?

l a p z s e m l e

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

Medgyessy Péter és neje a Charles de Gaulle repülőtéren 2002. december 26-án

SSaajjnnooss,,  hhááll’’  IIsstteennnneekk

225 napja nem tudjuk,

hol vannak az 

augsburgi kamionok… 

10 napja nem tudjuk,

milyenek a koktélok

Kubában…

34 napja nem tudjuk,

milyen jégpálya-építési 

referenciákkal bír 

a Szín-Lap Bt…



ersze ilyesmi senkinek eszébe
nem jut manapság. Semmi más
nem történt, mint hogy a gond-
ban meggyötört államférfi el-

ment pihenni. Hogy olyan országba,
ahol ellenzékieket zárnak politikai
meggyőződésük miatt börtönbe, és
ahol emberek százezreinek az a leg-
főbb foglalatossága, hogy teherautó-
gumi-belsőt találjanak, amelyben
meg lehet próbálni a szökést az Egye-
sült Államok felé? Ugyan már, itthon
az érdekel minket, hogy legyen tej,
kenyér, meg whisky a fiataloknak, le-
hessen közlekedni az utcákon és L.
Claudia minél többet mutasson meg
melleiből a tévében.

Vélhetően nincs igaza azon publi-
cistáknak, akik a miniszterelnök nya-
ralásában holmi kommunista nosz-
talgiát vélnek felfedezni. Ugyan,
ugyan!  Medgyessy Péter már szürke
pénzügyminisztériumi tisztviselő-
ként is pontosan tudta, hogy a kapi-
talizmusé a jövő, Magyarországnak
az IMF-ben, az EU-ban, a NATO-ban
és a Mogyoróvaj Világtanácsban a he-
lye. Az a meggyőződés alakult ki ben-
nem hazaérkező első emberünk
bronzbarna virgoncságát figyelve,
hogy fogalma sincs, hol is járt éppen.
Valószínűleg nem tudta azt sem,
hogy szövetségesünk, az Egyesült Ál-
lamok évente ítéli el a Castro-
rezsimet az emberi jogok megsértése
miatt, az Európai Unió pedig tavaly
tette ezt meg. Hogy mértékadó balol-
dali véleményformáló módjára ma-

gyarázzuk meg a helyzetünket: so-
ha, soha, soha, soha nem fordulna
elő, hogy az amerikai elnök, vagy
bármelyik nyugati ország miniszter-
elnöke Kubába menjen nyaralni. Ez
ugyanis snassz. Legalábbis „civili-
zált”, a „Lajtától nyugatra” eső or-
szágokban az – ezeket a szavakat az
elmúlt négy évben meglehetősen
sokszor olvastuk olyankor, amikor
mértéktartó balliberálisok nyomták
ujjukat a polgári kormány orrába
külpolitika ürügyén. Most pedig va-
lahogy nem került szóba a nyugati-
ak tartózkodó álláspontja Kubával
szemben: még kedvelt és Sokoldalú
Publicistánk, A. Endre is hallgatás-
ba burkolózott, nem csillogtatva
fantasztikus képességét a CNN-ből,
a Newsweekből és hupikék tör-
pikékből szerzett külpolitikai infor-
mációinak összevágásával.

Hab a tortán, hogy a szegénység-
párti vezető olyan helyen nyaralt,
hatalmas szociális érzékenységről
és empátiáról tanúbizonyságot téve,
amely a magyarok 99%-ának jelen-
leg is „kicsit drága”. Bár, ha jobban
meggondoljuk, a Balaton sem rossz
hely. Süt a nap, jó a kiszolgálás, fi-
nom koktélokat lehet inni. Ilyenkor
kicsit kellemetlen, mert hideg van,
a vonatok lassan járnak és olyan
uncsi az egész. Nézőpont kérdése
persze: a múltkor látták Che
Guevarát a csopaki nádasban. Le-
het, hogy Medgyessy Péter a nyarat
itthon tölti? – GÖMÖRY BOTOND

i n t r o
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aa  hhóónnaapp  nnyyeerrtteessee

KKiirráállyy  LLiinnddaa
aa  hhóónnaapp  vveesszztteessee

lyan császárok vagyunk biz’
ám, hogy mink ámerikásan
énekeljük a magyar him-
nuszt, mert az a trendi, you

know? Legalábbis így gondolhatta
a már három teljes perce média-
sztár Linda King, aki a Ke-
let–Nyugat kosárlabdagálán bele-
sült a Himnusz éneklésébe. A
TV2 Magyarországon világhírű
csillaga kissé rosszul reagálta le a
közönség fütyülését, még az is el-
hagyta szájacskáját, hogy „mér”?
magyarok vagyunk, nem?” Baj
azonban egy szál se: Magyarország
intellektuálisabb fele eddig is sze-
rette Lindánkat a Big Brother fő-
címdala, meg csókos szája miatt;
nem is kell, hogy máshogy legyen.
Kicsi az ország, kevesen vagyunk,
tartsunk össze. Csak aztán ne le-
gyen óbégatás és jajongás, ha
szennykultúrázunk és hazátlanbi-
tangozunk egy jót. Hogy politikai-
lag korrektek maradjunk.

O
ár Lindácska jött, látott és győ-
zött, komolyan aggódtunk,
hogy a végkimerülés miatt
Geszti csúnyán elveszti a hó-

napot. Aggódtunk, mert Péter ma-
napság annyit dolgozik, hogy hoz-
zá képest a boldogult idők sztaha-
novistái egyszerű naplopóknak
tűnnek. Hősünk elnyerte megfe-
szített munkájáért a megérdemelt
jutalmát, hiszen az SZDSZ-es
kampánytanácsoknál lényegesen
jobban tejel például az oktatási
tárca arculatának megtervezése, a
kormányprogram népszerűsítése
vagy a most frissiben elnyert EU-
kommunikációs kampány. A Má-
gus mindenütt ott van, ahol két
üvegzsebet összeütnek, de ez lát-
hatóan senkit (még a tényfeltáró
és objektív véleményformálókat)
nem érdekel. A politikai paletta
baloldalán is értsék, amit mon-
dunk: az SZDSZ Wermer Andrása
jól van, és csókoltat mindenkit.

B

étségtelen, hogy szeretett
szociáldemokratáink már
nem a gumibot-paradigmá-
ban gondolkodnak, amikor

történelmi egyházainkról van
szó és ez javukra írandó. A zsige-
ri utálat és ellenségesség (lásd a
szocialista SZESZ-testvérek jegy-
zetelős projektjét, vagy a mosta-
niakhoz képest régivágású úri-
embernek tűnő Horn Gyula meg-
jegyzései után a jelenlegi táma-
dásokat, a tárgyalások elutasítá-
sát) maradt, koncepció még tá-
volról sincs. Helyette van egy ere-
detileg matematikus egyházügyi
államtitkár, akinek kissé szeren-
csétlen című, az egyházakkal
kapcsolatos kormányzati terve-
ket és elképzeléseket felvázoló
Békét, kenyeret! című program-
ját lassan nyolc hónapja várjuk.
Bár nem szűnünk meg remélni
(hiszen a remény hal meg utoljá-
ra), a Medgyessy-kabinet eddigi
lépései legalábbis kétségessé te-

szik a kormányváltáskor fennen
hangoztatott együttműködési
szándékokat. E hónapban tehát
annak jártunk utána, hogy men-
nyi pénzt fordít a kormány az
egyházak támogatására,  hogyan
alakul az egyszázalékos felajánlás
sorsa, mi lesz a történelmi egyhá-
zak szerepe a szociális gondozás-
ban és ellátásban, mit kíván ten-
ni a kormányzat a kisegyházak
megsegítése érdekében, vissza-
jön-e Platthy Iván, a Horn-kor-
mány egyházügyi főmogulja. Ve-
gyük komolyan tehát a helyzetet,
segítsünk az MSZP Hívő Tagoza-
tának, hogy a koalíció változtas-
son eddigi hozzáállásán és pró-
bálja a „megbüntizzük őket,
mert a fityusznak kampány-
oltak” ovis stílust elfelejteni.
Egyetértésben a Nemzettel, mert
Esélyt (kell adnunk) a Jövőnek,
hogy a nemzeti közép kormánya
ne tegye teljesen nevetségessé
magát.            – TÉTÉNYI ISTVÁN

„A szerkesztő azt üzente”

Munkát, békét, kenyeret!

K

Che Guevara CsopakonGGeesszzttii  PPéétteerr

Illene itt és most komolyra igazított ábrázattal ar-
ról értekezni, hogy Medgyessy Péter mennyire
megsértette az írott és íratlan nemzetközi normá-
kat, amikor Kubába ment nyaralni. Hogy kicsit el-
késtünk a témával, nem érdekel ez már senkit, kü-
lönben is csak a gonosz ellenzék fújta fel az ügyet?
Ugyan már, kedves olvasó, játsszunk el a gondolat-
tal: Orbán Viktor egy diktatúrában, mondjuk Ku-
bában nyaral (de csak azért, mert olcsóbb, mint
Florida). Keller Lászlót bottal nem lehetne fél évig
kizavarni a tévék stúdiójából, Kovács László egyik
nagykövetségről a másik nemzetközi konferenciá-
ra szaladna, ahol komor arccal prezentálna a fasiz-
mus térhódításáról, dermesztő párhuzamot vonva
az idős Fidel és a magyar diktátor között. Szigorú-
an szakmai alapon, powerpointtal felturbózva.

P
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saját korábbi bűneiből még
csak ocsúdgató baloldal a
rendszerváltozás után tizenkét
esztendővel felemás érzéseket

táplál az egyházak iránt. Az MSZP
cáfolja, hogy pártállami elődjének
kötelező ateizmusa ma is alapsza-
bályszerű előírás lenne  a szocialis-
ták Hívő  tagozatának léte ugyan-
akkor híven jelzi: a hit szele még
nem csapta meg a maga természe-
tességével a Köztársaság térkörnyé-
két. Mit hoz a múlt? A tavalyi kor-
mányváltás idején még csak talány
volt az, ami mára valósággá vált.
„Ha a szocialisták múltbeli gyakor-
latából következtetünk jövőbeli

szándékaikra, intő jeleket látha-
tunk” – vélekedett Semjén Zsolt
2002 tavaszán. Az Orbán-kormány
egyházügyi államtitkára pedig nem
beszélt a levegőbe. A Horn-kor-
mány kultusztárcájának egyház-
ügyi főosztályvezetőjét, Platthy
Ivánt például csak hosszas késleke-
dés után, 1995. július 1-jén nevez-
ték ki a terület államtitkárává; emi-
att aztán az MSZP–SZDSZ-kabinet
megalakulása után több mint egy
évig nem haladt előre többek kö-
zött az egyházi ingatlanok rendezé-
se. Az 1994 és 1998 közötti ciklus-
ban egy darabig Medgyessy Péter-
nek hívták a pénzügyminisztert:

történelmi egyházi körökben jól
emlékezhetnek rá, hogy annak ide-
jén az ő lelkén is száradt a katoli-
kus iskolai hitoktatás finanszírozá-
sának  megszüntetése. Ugyanebben
a négy évben váltott ki folyamatos
vitákat, hogy az egyházi iskolák
Magyar Bálint oktatási miniszter-
ségétől nyilván nem függetlenül  lé-
nyegesen kevesebb támogatást kap-
tak, mint önkormányzati társaik.
Horn Gyula 1997 nyarán egyszer
megpróbált jófiú lenni, és legott
szerződést írt alá a Vatikánnal a
magyar egyház támogatásáról. Ez-
zel meg az volt a baj, hogy a katoli-
kusokat „történelmi okokból” nem
kedvelő szabad demokraták a mi-
niszterelnök torkának estek, s mi-
vel több hazai törvényt a megálla-
podással ellentétesen módosítottak,
a püspöki kar sem bizonyult kel-
lően hálásnak a gesztusért. 

A polgári kormány a történelmi
felekezetek támogatása szempontjá-
ból nyugodtan tekintett a 2002-es
választások elé. „Az egyházügy leg-

fontosabb területei függetlenné vál-
tak a mindenkori kormánytól. Azok
garanciáit ugyanis nemcsak törvé-
nyekben, hanem hazai és nemzetkö-
zi szerződésekben is rögzítették; jog-
állami keretek között tehát nem le-
het hozzányúlni az „egyházak
ügyéhez” – emlegették (részben a
hívőket megnyugtatandó, részben a
baloldal illetékeseinek miheztartás
végett) a Fideszben. 

Ígéretek korszaka
S tényleg, a dolog egész jól indult.
Medgyessy Péter a győztes választás
után sorra járta a főpapokat, s ígért
nekik fűt-fát. Történelmi kiegyezés
szükségességét emlegette a  khm
szociáldemokrácia és az egyházak
között, ami szerinte azért is reális el-
képzelés, mert úgymond a két fél ér-
tékrendje legalább kétharmad részt
fedi egymást. A kérdésre: a kiegye-
zés érdekében az MSZP milyen gesz-
tusra áll készen? – a kormányfő
nem késlekedett a meglepő válasz-
szal: „Az MSZP kész túllépni azo-

A

A szocialisták egyházpolitikájáról kellene szólni.
De kérdem én: lehet-e a madarak kopoltyújáról ír-
ni? Mert amíg Szalay István vallásügyi államtitkár
be nem fejezi végre a  sajátos képzettársításoknak
utat engedő  Békét és kenyeret! című egyházpoli-
tikai koncepcióját, addig biz’ helytálló marad az
ornitológiai hasonlat. A múlt pedig nem sok jót
ígér, legalábbis a történelmi felekezeteknek.

Hívő Tagozat a Köztársaság téren • Káderhiány a szocialistáknál • Isten fizesse meg?

Állami egyháztartás

ogy ki az elnyomó? Aki „nyíl-
tan vagy burkoltan támadja a
szcientológiát”. Egyház,  írtuk
előbb, pedig nem az. A szcien-

tológusok „hitvallásában” olyan
mondatokat találunk, melyekből
megtudjuk, milyen jogai vannak
egy embernek; hogy az ember jó, a
túlélésre törekszünk, s hogy testün-
ket a lelkünk gyógyíthatja meg.
Amit nem találunk ebben a külön-
leges „Emberi Jogok nyilatkozatá-
ban”, az  Isten nevének kétszeri,
semmitmondó környezetben
történő említése kivételével  a
transzcendensre való bármiféle
utalás. Annál gyakoribb fogalom a
szcientológusok életében a pénz.
Az egyházban, a megtisztulásban
való előrehaladást, s valamennyi
szolgáltatásukat forintban mérik.
„Mi sajátságosan úgy hisszük, hogy
a jómód erény. Az a preclear

(„szcientologizálandó” személy),
aki a társadalom tagjaként képes
dolgozni és termel valamit, termé-
szetesen elsőbbséget élvez. Persze,
hogy ő az, aki fizetni tud. Ha az,
aki nem tud fizetni, ugyanolyan
odafigyelést kap tőlünk, mint a te-
hetősek, akkor a szcientológiával
egy alacsony társadalmi statisztikát
jutalmazunk.” Szociális érzékeny-
ségről tömören így vallanak: „Nem
vagyunk világméretű jóvátételi vál-
lalkozás. Mi nem tartozunk semmi-
vel, mert mi jobban csináljuk a dol-
gokat.” A „bolygó megtisztítása”
érdekében minél több képzett tag-
ra van szükségük  ehhez pedig több
ezer, tízezer, esetleg százezer fo-
rintba kerülő tanfolyamok biztosít-
ják az utat. A tagokat pedig audi-
tornak nevezett „misszionáriusok”
szállítják. Nem rossz állás az övék.
Adómentesség: ez a kulcsszó ehhez

Ballag a magyar a Nagykörúton, és a Dianeti-
ka Központ feliratú épületből narancssárga ru-
hás „Önkéntes lelkészek” ugranak elé. A ma-
gyar ekkor két dolgot tehet. Ha jót akar magá-
nak, továbbmegy. Ha   meginog, és szóba áll
velük, egy hosszú vándorlás első lépését teszi
meg. A szcientológusok az út végére a tökéle-
tes boldogságot ígérik. Mások szerint azonban
őrület, kifosztottság, öngyilkosság vár ott. Per-
sze másokra nem kell hallgatni. Az egyház ira-
taiból ugyanis kiderül: aki még nem vált
szcientológussá, aberrált, s a föld népességé-
nek 2,5 százaléka elnyomó személy. 

H„Mi jobban 
csináljuk a dolgokat”
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kon a sérelmeken, amelyek a válasz-
tási kampányban az egyházak
részéről érték; s ha cserébe semle-
gességet kapunk, azt megköszön-
jük.” A kormányalakításkor aztán
csak hosszas fejtörés után sikerült
megtalálni az egyházügyi  államtit-
kári szék gazdáját. Az újdonsült kor-
mányfő saját bőrén érezhette meg: a
mindenkori kabinet egyházügyi ille-
tékesének nagy és érzékeny kapcso-
latrendszert kell mozgatnia, és bír-
nia kell a történelmi felekezetek tá-
mogatását. 

A szocialisták káderhiányát már
korábban is jellemezte, hogy a
Horn-kormány vatikáni nagykövetét
csak az MDF-es Bratinka József sze-
mélyében bírták megtalálni, s 2002-
ben sem tolongtak a Semjén Zsolt
utódjaként elképzelhető posszibilis
jelöltek. Fideszes körökben úgy vél-
ték: az MSZP-nek van annyi törté-
nelmi tapasztalata és pragmatizmu-
sa, hogy a területet nem szolgáltatja
ki az SZDSZ zsigeri egyházellenessé-
gének. Mindazonáltal ez egyszer fel-
merült a szocialisták háza táján  s
nem is csupán provokáció formájá-
ban, amikor a liberálisnak ismert
Wildmann János neve került szóba.
Miután azonban a katolikus főpa-
pok az illető neve hallatán kis híján
megszaggatták ruhájukat, s már-
már nosztalgiával gondoltak vissza
az átkos emlékű Állami Egyházügyi
Hivatalt vezető Miklós Imrére, az

MSZP a B-verzió mellett döntött.
Elővette hát a matematikus végzett-
ségű Szalay Istvánt, Szeged egykori
szocialista polgármesterét, akiről
egyet biztosan lehetett tudni: soha

életében nem foglalkozott egyházi
ügyekkel. Békét és kenyeret! „A Tej-
utat innen sokkal jobban látjuk,
mint ha benne lennénk” – jelentet-
te ki egy társaságban a hozzá nem

értést firtató kérdésre Szalay; ám ez
nyilván kevés. Miként az általánossá-
goknál az sem több, ami a kormány-
programban az egyházpolitika cím-
szó alatt található. Sebaj, majd az ál-
lamtitkár Békét és kenyeret! című
egyházpolitikai koncepciójából meg-
tudjuk, mik is a kabinet szándékai
velünk – gondolták jóhiszemű egyhá-
ziak, de nekik is csalatkozniuk kel-
lett. A különös képzettársításokra al-
kalmat adó címmel készülő opusz
ugyanis immáron több mint fél éve
nem került ki Szalay műhelyéből. Pe-
dig az államtitkár a saját érdekében
is összekaphatná magát, hiszen ha
még sokáig nem vágja ki valahogy a
rezet, könnyen azt veheti észre, hogy
hopp, valaki más, például a Horn-
kormány egyházügyi felelőseként a
munkára, harcra kész Platthy Iván
ül a székében. 

A baloldal felkészületlenségére
mutatott rá a kormány és a történel-
mi egyházak közötti eddigi legna-
gyobb összecsapás is. A kabinet úgy
határozott, hogy „nem változtat a
hatályos törvény szerint jövőre ér-
vényben lévő szabályozáson” – je-
lentette be László Csaba egy október
végi kormányülés után. Este lett és
reggel s a kormány egyik napról a
másikra a pénzügyminisztert szépen
a füllentés bűnébe keverte. A kisegy-
házak követelésére ugyanis Med-
gyessyék úgy döntöttek: az egyházak
állami támogatásának alapjául  az

Fényes szelek a Köztársaság térről

a  tevékenységhez. „Egy profi te-
rületi auditor, ha megfelel az egy-
házi státus feltételeinek, akkor
mint egyházi személy adómentes-
séget élvez.” A felhívás csábító: a
jutalék a „képzésre kiválasztott
személy után 15 százalék; az
auditálásra kiválasztott személy
után 10 százalék”. Ha pedig vala-
ki észhez térne, és az a gondolata
támadna, hogy elhagyja az egy-
háznak csúfolt vállalkozást, rög-
tön kiderül, hogy az addig igény-
be vett auditálások árát  (mely ál-
tal „ingyenes” szellemi növek-
mény birtokosává vált) vissza kell
fizetni. Másfelől rendelkezésre áll
az a felmérés, amelyet vala-
mennyi, arra érett szcientológus-
sal  elvégeztetnek. Ez könnyen al-
kalmat adhat a zsarolásra: „Elkö-
vettél-e valaha bármilyen bűncse-
lekményt ebben az életben, ami

miatt zsarolni tudnának?”; „Jelen-
leg árulsz kábítószereket?”;  „Adj
leírást magadról, beleértve a leg-
korábbi bármilyen szexuális élmé-
nyedet, mikor kezdtél randevúzni,
és az összes személy nevét, akivel
kapcsolatod volt. S írd le, hozzáve-
tőlegesen hány alkalommal folytat-
tál bármilyen tevékenységet, és je-
gyezz fel bármilyen perverziót. Je-
gyezz föl bármilyen jellegű homo-
szexuális tevékenységet.” Egyéb-
ként meg igencsak távlatosan gon-
dolkodnak. A megszerzett szemé-
lyekhez, de sokkal inkább a pén-
zükhöz tíz körömmel ragaszkod-
nak.  „A következő tízmillió évre
elkötelezem magam a szcientoló-
gia mellett” áll abban a szerződés-
ben,  melyet a szervezettel való mé-
lyebb kapcsolat jeleként kell aláír-
ni. Hipp-hopp, eltelik az a tízmil-
lió év. De mi lesz aztán? – Zs. Zs.
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Orsbán-kormány által kidolgozott,
2003. január 1-jén életbe lépő tör-
vényt figyelmen kívül hagyva, nem
a népszámlálás adatait tekintik.
Ehelyett továbbra is a személyi jö-
vedelemadó egy százalékát felaján-
lók aránya lesz a mérvadó, ezzel
pedig a katolikus és a református
egyház perselyébe közel egymilli-
árd forinttal kevesebbet juttatnak. 

A vita eredete 2001-re vezethető
vissza. Ekkor történt ugyanis, hogy
Semjén Zsolt megállapodott a Vati-
kán magyarországi nagykövetével a
Szentszék és hazánk közötti 1997-es
szerződés módosításáról. A gyakor-
lat azt mutatta, hogy felül kell vizs-
gálni azt a módszert, amellyel az ál-
lam az egy százalékok figyelembevé-
telével az egyházak finanszírozását
megállapította. Az utóbbi években
az érintettek húsz százaléka támo-
gatta valamelyik egyházat az egy szá-
zalékkal. Az állam ezt a pénzt a tel-
jes adóbevétel 0,5 százalékáig kiegé-
szítette, s a pótlást a rendelkezők
arányában osztotta szét a felekeze-
tek között. Az Orbán-kormány ezt a
rendszert igazságtalannak tartotta,
hiszen az adót nem fizetők vagy a
kisjövedelműek elesnek a támogatá-
si lehetőségtől. „A korábbi rendszer
nem az egyházak valós támogatott-
ságán alapult, hanem a jómódú
hívők jövedelemviszonyait mutatta.
Ez pedig hasonlatos ahhoz a diszkri-
minációhoz, mintha a választójogot
vagyoni helyzethez, vagyis cenzus-
hoz kötnénk” – érvelt az előző kabi-
net. Orbánék úgy határoztak: a fel-
ajánlások kiegészítését felemelik 0,8
százalékra, a pótlást pedig nem a
rendelkezők arányában, hanem a

2001-es népszámlálás vallási kérdé-
seire adott válaszok alapján állapít-
ják meg. A két rendszer pozitív ele-
meinek ötvözése mellett szólt, hogy
az összeíráson kilencmillióan feltün-
tették egyházi kötődésüket, ez pedig
minden felmérésnél pontosabb el-
igazítást nyújt a vallási megoszlás-
ról. A tiltakozók fő érve ezzel szem-
ben az volt, hogy a módosítás az egy-
házak 98 százalékát hátrányos hely-
zetbe hozza, ugyanis a népszavazás
előtt arról nem volt szó, hogy az egy-
házak 2003-tól az egyébként nem
kötelező vallási kérdések válaszai
alapján kapnak támogatást. 

Ki a zsidó? 
Kétségtelen, hogy az összeírás ala-
pulvétele a népegyházaknak ked-
vez, és hátrányosan érinti azon kö-
zösségeket, melyek hívei „felül-
reprezentáltak  a vallásukat elhall-
gatók között. Ide tartoznak például
a zsidó hitközségek, melyek több
tagja történelmi reflexektől  ve-
zérelve nem vallotta meg hovatar-
tozását; sőt Tordai Péter, a
Mazsihisz elnöke szerint az izraeli-
ták aránya nagyságrendekkel na-
gyobb a népszámlálás adatainál.
Ezt a problémát az előző kormány
is valósnak ismerte, s azt tervezte,
hogy a hitközségek sajátos helyzete
miatt, valamint egyéb méltányolha-
tó igények kielégítésére kompenzá-
ciós keretet hoz létre. Mindazonál-
tal nehéz értelmezni, hogy amikor
Tordai Péter nagyságrendi különb-
ségről beszél, a zsidó vallású, szár-
mazású vagy kultúrájú emberek
csoportjára gondol-e. A népszámlá-
láson ugyanis közel 13 ezren vallot-

ták magukat izraelitának, ez a
szám pedig nagyjából megegyezik
Kovács András szociológus közel-
múltbeli felmérésének adataival.
Eszerint az országban százezren te-
kintik magukat zsidónak, közülük
azonban mintegy tízszázaléknyian,
tehát ugyancsak tízezren valláso-
sak „a szó szigorú értelmében”. A
Mazsihisztól szemlátomást senki
sem akarja elvitatni, hogy magáé-
nak vallja a zsidóság közel száz-
ezer, vallását nem gyakorló tagját. 

E példából kiindulva a történel-

mi keresztény felekezetek támoga-
tói szerint azt sem kellene számon
kérni, hogy a katolikusok támoga-
tásakor a templomjárókon felül fi-
gyelembe veszik azokat is, akik a
népszámláláson akár csak a hagyo-
mány miatt vallották magukat az
egyházhoz tartozónak. Szalay Ist-
ván egyházügyi államtitkár a kér-
désben szemlátomást nem játszott
lényeges szerepet. Épkézláb javas-
lata nemigen volt a helyzet megol-
dására, s csak annyit lehetett halla-
ni tőle, hogy hosszú távon a kár-
tyás megoldásra esküszik. Ennek
lényege: minden állampolgár la-
pocskát kap, amelyet valamelyik
egyháznak odaad, s így fejezi ki tá-
mogatási szándékát. Ezzel a mód-
szerrel a bírálók szerint az a baj,

hogy a hamisítást lehetetlenné tevő
eljárás drága, és nagy adminisztrá-
ciós költséggel jár. Ha van rajta
azonosító kód, akkor az  talán ép-
pen a Mazsihiszben  adatvédelmi
aggályokat vethet fel, ha pedig
nincs, akkor ugyanúgy házalni és
manipulálni lehet vele, mint a ko-
pogtatócédulákkal. Szó szót, vita
vitát követett, majd salamoni dön-
tés született: a kormány akarata
szerint továbbra is az egy százalé-
kok alapján kapják az egyházak az
állami támogatást, ám a katoliku-

sok és reformátusok most hozzájut-
nak a számukra hiányzó egymilli-
árd forinthoz. Bár a történelmi fe-
lekezetek korábban ezt sem tartot-
ták elfogadható megoldásnak, vé-
gül meghátráltak, és belenyugod-
tak e kompromisszumba, valamint
abba, hogy bizottság jön létre az
egyháztámogatás hosszú távú rend-
szerének kidolgozására. (Nem tud-
ni, csak sejteni: a helyzet pacifiká-
lásában esetleg közrejátszhatott,
hogy a kormány időközben csend-
ben ejtette az egyházak átvilágítá-
sának ötletét.) 

A felekezetek már éppen kezdték
volna jól érezni magukat, amikor
újabb hadüzenet érkezett. A parla-
ment elfogadta a szociális törvény
módosítását, melyben az egyházak

értelmezése szerint egy őket hát-
rányosan érintő kitétel szerepel.
Eszerint a felekezetek csak akkor
alapíthatnak szociális ellátó intéz-
ményt, ha ahhoz az önkormány-
zatok hozzájárulnak. A történet
itt kezdődött elölről: a kormány
cáfol és félreértésről beszél, a
főpapok kitartanak, majd Mádl
Ferenc köztársasági elnök vissza-
küldi a törvényt a parlamentnek
átgondolásra. Az Országgyűlés
döntése lapzártánk utánra húzó-
dik, de bárhogy is határoznak a
képviselők, egy biztos: az Úr
2003. esztendeje sem hozza el a
Medgyessy által hőn óhajtott tör-
ténelmi megbékélést.       – Zs. Zs. 
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1%-os felajánlások 
A legtámogatottabb egyházak 2002-ben Felajánlók száma (fő) Felajánlott összeg (Ft)

Magyar Katolikus Egyház 334 951 1 345 390 468
Magyarországi Református Egyház 111 000 458 162 639     
Magyarországi Evangélikus Egyház 33 160 151 720 406 
Hit Gyülekezete 9 905 26 739 002 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 6 426 54 186 569 
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 5 702 12 485 575 
Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők Közössége 5 094 23 549 903 
Magyarországi Baptista Egyház 3 983 16 388 522 
KDÖL Budapest, Tibeti Buddhista Közösség 2 284 12 701 215 
Magyarországi Unitárius Egyház 1 823 11 954 

Horn Gyula 1997 nyarán egyszer megpróbált 
jófiú lenni, és legott szerzõdést írt alá a Vatikánnal 
a magyar egyház támogatásáról (...) A felekezetek 

már éppen kezdték volna jól érezni magukat, 
amikor újabb hadüzenet érkezett. A parlament 

elfogadta a szociális törvény módosítását, melyben 
az egyházak értelmezése szerint egy õket 

hátrányosan érintõ kitétel szerepel.
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Az Orbán-kormány jó viszonyt ápolt a hazai zsidósággal

A 2001. évi népszámlálás kérdőíve 
a nemzetközi ajánlásnak megfelelően 

az egyházhoz, felekezethez, vallási közösséghez
tartozást kérdezte.

A magyar népesség vallási megoszlása 
a következő:

Római katolikus 5 289 521 51,9%
Görög katolikus 268 935 2,6%
Református 1 622 796 15,9%
Evangélikus 303 864 3,0%
Izraelita 12 871 0,1%
A többi vallás 112 117 1,1%
Nem tartozik egyházhoz, felekezethez 1 483 369 14,5%
Nem kíván válaszolni 1 034 767 10,1%
Ismeretlen, nincs válasz 69 566 0,7%

Forrás: KSH

ersze óvatosnak kell lennünk,
mert a többszörösen visszaeső
zsidógyűlölőkből verbuváló-
dott Orbán-kabinet rögtön az

elején az ellenség megtévesztésé-
nek taktikájához folyamodott. Így
történhetett, hogy négyéves termi-
nusa alatt a kommunizmus idején
államosított egyházi ingatlanokért
járó kárpótlásról a történelmi egy-
házak közül elsőként a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsé-
gével állapodott meg. (Persze biz-
tos csak azért, mert a Magyar Ka-
tolikus Egyházzal a Horn-kor-
mány már megegyezett.) A
Mazsihisz esetében teljes kárpót-
lás történt, amivel a kabinet más-
félszeresére emelte az elődje által
erre a célra betervezett összeget. A
megállapodás folyományaként a

kormány 1999-től a zsidó hitköz-
ségek által fenntartott összes kari-
tatív, egészségügyi   és oktatási in-
tézmény számára biztosította a tel-
jes, állami intézményekkel meg-
egyező finanszírozást. Először a
magyar történelemben, 2001-re
kiépült a magyarországi zsidóság
teljes oktatási hálózata: az óvodá-
tól az egyetemig minden szinten
létezik általuk fenntartott és mű-
ködtetett, de az állam által is fi-
nanszírozott oktatási intézmény. S
mikor a  három keresztény törté-
nelmi egyház vidéki lelkészei jöve-
delempótló támogatást kaptak az
államtól, akkor a „farkas nevetésű
mini-Hitler” (copyright: Eörsi Ist-
ván) kormánya arányos összeggel
rendszeres évi támogatásban ré-
szesítette a kevés vidéki hitközség-

gel rendelkező zsidóságot is teme-
tőinek fenntartása érdekében.

Hasonlóan cselhez folyamo-
dott a padlásán notórius Holoka-
uszt-tagadó történészek díszköté-
ses műveit rejtegető Pokorni Zol-
tán: az akkori oktatási miniszter
2001-ben ugyanis kötelező ér-
vénnyel vezette be minden közép-
fokú oktatási intézményben a Ho-
lokauszt Emléknapot. Sőt az első
ünnepélyes megemlékezésre a ha-
zai zsidóság jogfosztásáról rendel-
kező törvények elfogadásának
helyszínén, a Parlament egykori
felsőházi termében került sor,
ahol a legfőbb közjogi és egyházi
méltóságok jelenlétében hangzott
fel a vészkorszak magyar zsidó ál-
dozatainak emlékére a héber
gyászima, a kaddis. Mint ahogy az
Orbán-kabinet hozta létre azt a
közalalapítványt is, amelynek fel-
adata az egykori Páva utcai zsina-
gógában felállítandó Holokauszt
Múzeum létrehozása. S ha ezek
után valaki még mindig kételked-
ne az előző jobbközép kormány
eredendő zsidóellenességében, azt
minden bizonnyal meg fogja győz-
ni a tény, hogy a néhány éve Ma-
gyarországon magánkiadásban
megjelent és nagy felháborodást
kiváltó Cion bölcsei c. antiszemita
kiadvány kijelentéseit cáfoló
könyv a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma anyagi támoga-
tásával jelent meg.

A sort lehetne ugyan folytatni,
de felesleges. Hiszen néhány dokt-
riner szobafilozófuson és megren-
delést teljesítő külföldi szakértő-
imitátoron kívül maguk a huhogók
is tisztában vannak vádjaik alapta-
lanságával. Félreértés ne essék: Ma-
gyarországon nem ismeretlen je-
lenség az antiszemitizmus, de sem-
mivel sem nagyobb mértékű, mint
az állandóan a fejünkhöz vagdosott
Európai Unióban. Sőt. Nálunk
nem gyújtanak fel havi rendszeres-
séggel zsinagógákat, mint ahogy az
például a nagy példaképnek tekin-
tett Franciaországban történik. 

A huhogók azonban nagyon is
tudják, hogy az antiszemitizmus-
vád gyilkos fegyver: akit sikerrel
vesznek célba, az egy életre kipon-
tozódik. Amikor a racionális ér-
vek elfogynak – az MSZP és az
SZDSZ esetében ez igen hamar be
szokott következni –, akkor jön-
nek a tetszetős, bármikor bevethe-
tő joly joker szlogenek az ellenfél
antiszemitizmusáról. S mi sem
természetesebb, hogy mikor az át-
gondolatlan radikalizmusa és os-
toba hegedűslorántos kirohanásai
miatt a szociálliberális muníció
szolgáltatásában önkéntelenül is
készségesen közreműködő MIÉP
saját politikai rövidlátása követ-
keztében lenullázza magát, akkor
Kovács László aggódó bocitekin-
tettel a Fidesz miépizálódásáról
kezd beszélni. – BOZÓTHARCOS

Az antiszemitizmus-fegyver
Még meg sem alakult 1998-ban a polgári kor-
mány, de a független szociálliberális házigon-
dolkodók és az élő magyart soha nem látott kül-
földi Magyarország-szakértők már tudták, hogy
az antiszemitizmus tomboló árja elönteni ké-
szül hazánkat. A mindentudó hölgyek és urak
azonban az „Orbán Viktor egyenlő Le Pen
plusz Haider szorozva Idi Aminnal” képlet is-
mertetése során valahogy mindig híján marad-
tak az érveknek. Kis összeállításunkkal most
nekik kívánunk segítséget nyújtani.
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üspök Úr! Milyen állapotban ta-
lálta a 2003-as esztendő a Ma-
gyarországi Református Egy-
házat?

– Tavaly lezajlottak a hatévente ese-
dékes általános tisztújítások. A válasz-
tások eredménye ellen csak két he-
lyen, a Dunamelléki és a Tiszáninneni
Egyházkerületben nyújtottak be pa-
naszt. A bírósági eljárás ezekben az
ügyekben folyamatban van, és emiatt
kicsit csúszhat az érintett egyházkerü-
letek alakuló közgyűlése, amely kihat
arra, hogy február 28-ig megalakul-
hat-e a zsinat. Remélem, hogy olyan
hat év előtt állunk, amikor egy Ma-
gyarországi Református Egyházban
tudunk gondolkodni, és az egyházat
nem fogják gyengíteni, hitelteleníteni
belső személyi konfliktusok, amelyek
kezelése eddig nagyon sok energián-
kat emésztette fel. Az elmúlt évtized
eredményei közé sorolom az iskolaügy
terén elért látványos változásokat, va-
lamint a szociális intézmények kiépí-
tését. Sikerült lezárni az 1967-es tör-
vénykönyvünk teljes revízióját is.

– A katolikus egyháznál jelenleg
a paphiány jelent égető gondot.
Önöknek mi a legnagyobb nehézsé-
gük?

– Súlyos kérdés, hogy hol helyez-
kedjenek el a már végzett lelkipászto-
raink. A gyülekezetek száma nem nő
olyan dinamikus mértékben, mint
ahogyan a lelkipásztorok száma. Ezen
felül több önálló hitoktatóra és „gyü-
lekezeti munkásra” lenne szükség a
lelkészek mellett.

– Hogyan változott az egyház és a
kormány viszonya tavaly május óta? 

– A választások után kiadtunk egy
zsinati nyilatkozatot, amelynek lénye-
ge, hogy komolyan vesszük az új kor-
mányzat jogbiztonságra vonatkozó
ígéreteit, és korrekt, aktuálpolitikától
mentes kapcsolatban vagyunk érde-
keltek. Azóta eltelt nyolc hónap. A
kormány és a református egyház kö-
zött hivatalos tárgyalásra nem került
sor.  

– Medgyessy Péter nem kíváncsi
a második legnagyobb magyaror-
szági egyházra?

– Néhány héttel ezelőtt a köztársa-

sági elnök kezdeményezésére létre-
jött egy találkozó, ahol a történelmi
egyházak vezetői és a miniszterelnök
leültek egy asztalhoz. Nagyra értéke-
lem Mádl elnök úr lépését, mert felis-
merte, hogy a kormány és az egyhá-
zak között akadozik a kommuniká-
ció. Egyfelől léteznek olyan deklará-
ciók, amelyek szerint a kormány érté-
keli az egyházak szociális tevékenysé-
gét, ugyanakkor voltak olyan törvény-
módosítások, amelyek ezzel ellenté-
tes szándékokat tükröznek. A legak-
tuálisabb a szociális törvény tervezett
módosítása. Elhűlve olvastam egy
magát felelősnek gondoló politikus
nyilatkozatát, miszerint „a kormány
megegyezett az egyházakkal”, vala-
mint, hogy „az egyházak akadályoz-
zák, hogy a szegény emberek hozzá-
jussanak a segítséghez”. Ez végtele-
nül sértő és igaztalan állítás. Semmi-
féle egyeztetés, megállapodás nem
történt. 

– Miért hátrányos az egyházak
számára a szociális törvény módosí-
tása?

– Helyeslem, hogy a köztársasági

elnök visszaküldte megfontolásra a
tervezetet. Itt ugyanis alapelvekről
van szó. A lelkiismereti és vallássza-
badságról szóló törvény biztosítja az
egyházaknak, hogy alanyi jogon szoci-
ális intézményeket működtethesse-
nek. Az 1993-ban született és 2001-
ben módosított szociális törvény pe-
dig megerősíti ezt a jogot az egyházak
számára. Mi csak ahhoz ragaszko-
dunk, hogy a ma hatályos szabályozás
maradjon érvényben. Ne állítsanak
elénk olyan gátakat, amelyek követ-
keztében az önkormányzatoknak le-
szünk kiszolgáltatva ezen a téren. Az
egyházi intézmények iránt egyébként
nagyon nagy az érdeklődés. Nem kivé-
telezést kérünk, csak a meglévő joga-
inkat akarjuk megtartani. Egy meglé-
vő jog szűkítése szerintem nem a jog-
biztonság és az európai normák felé
mutat. Ha valamit elvesznek tőlünk
erőszakkal, azt egyszer visszakaphat-
juk. De amiről önként mondunk le,
azt már nem. Mi persze akkor is meg-
maradunk, és megpróbáljuk fenntar-
tani az intézményeinket, de ne várja
senki tőlünk, hogy ennek örüljünk.

– Az egyházak finanszírozása
ügyében szintén konfrontálódott a
kabinet a történelmi egyházakkal.

– Végtelenül tisztességtelen eljá-
rásnak tartom azt, hogy adventkor
másról sem szóltak a híradások, mint
hogy melyik egyház mennyi pénzt
kap az államtól. Azt szeretnénk, hogy
az egyház-finanszírozási rendszer ki-
számítható és hosszú távú legyen. Ne
kelljen újra és újra az egyházaknak a
költségvetési vitákban szerepelniük.
Amúgy pedig mindent összekever-
nek. Hogy jön például valaki ahhoz,
hogy egyház-finanszírozásról beszél-
jen, amikor az egyházi ingatlanokról,
intézmények kárpótlásáról esik szó?
Ez éppen olyan, mint ha egy embert
leütnek az utcán, megrugdossák, el-
veszik a pénzét, majd abból valamit
visszaadnak, és azt mondják, hogy ez
ajándék. Egyszerűen elképesztő ezt
egyház-finanszírozásnak nevezni.  De
az oktatási és szociális intézménye-
ink normatív támogatását is az egy-
ház-finanszírozáshoz sorolják. Holott
ezeket az összegeket nem az egyház
kapja, hanem az idősek, a betegek és
a gyerekek. Arról soha nem esik szó,
hogy adók és egyéb járulékok formá-
jában az államnak milyen bevételei
származnak ezen intézmények mű-
ködéséből, és mi munkahelyeket tar-
tunk fent. 

– Mi lehet a megoldás ebben a
vitában?

– Az egyházak finanszírozásában
a kiszámíthatóságra kellene töreked-
ni. Mi nem igazán szeretnénk változ-
tatni a kormány és az egyházak kö-
zötti megállapodásokon. Itt megint a
jogbiztonság kérdése merül fel. Ha
meghallgatnának, azt mondanám el,
hogy mi azt szeretnénk, hogy leg-
alább egy kormányzati ciklusra előre
tervezhessünk, annak tudatában,
hogy a kormány min kíván változtat-
ni és min nem. 

– A kormánybarát média mind-
ezt gyakran úgy tálalja, hogy az
egyházak „marakodnak” a pén-
zeken…

– Igazából nem arról van szó,
hogy kinek mennyi jár. A parlament
kötelessége, hogy megalkossa ezt a
törvényt. Ne hárítsák át a felelősséget
azokra, akik ebben esetleg egymással
szemben ellenérdekeltek! Itt sem
kommunikáltak velünk megfelelően,
az egyeztetés megint elmaradt. El-
hangzott többször a médiában, hogy
mennyivel „több támogatást kapnak
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„Velünk is egyeztessenek”

Bölcskei Gusztáv: kiszámítható, hosszú távú egyház-finanszírozást szeretnénk

Hiányzik a jogbiztonság
Bölcskei Gusztáv református püspök lapunknak
adott exkluzív interjújában beszélt a Medgyessy-
kormány kétarcú egyházpolitikájáról, a „kommu-
nikációs zavarokról”, a fokozódó egyházellenes
vádakról, valamint a Hegedűs-ügyről.
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majd az egyházak”. Ez igaz, csakhogy
ezt még az előző parlament határozta
el. A növekedés ebből adódik. Sajná-
lom, hogy a műemlék épületek fenn-
tartására fordítható összegek például
drasztikusan csökkentek, hiszen ezek
karbantartása szintén európai uniós
norma lenne. Franciaországban a
műemlékeket, attól függetlenül, hogy
az egy templom vagy múzeum, az ál-
lamnak kötelessége saját költségén
felújítani. Magyarországon meg azt
mondják egyesek, hogy „az egyházak
fordítsanak több pénzt az épületeik-
re”. Nekünk viszont például Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye kis falvaiban
egyedülálló műemlék templomaink
vannak, olyan gyülekezetekkel, ame-
lyek önmagukat is alig képesek fenn-
tartani. Azt a megoldást választottuk,
hogy a folyamatban lévő építkezése-
ket befejezzük, a műemlék-épületekre
viszont már nem tudunk pénzt bizto-
sítani. 

– Mintha az MSZP–SZDSZ-kor-
mány még nem döntötte volna el,
hogy a történelmi egyházakkal
szemben a régi, „antiklerikális” ke-
ménykedés vagy a hűvös távolság-
tartás politikáját folytassa-e…

– Létezik kettősség a kormány egy-
házpolitikájában. Még nem kristályo-
sodott ki, hogy egyfajta „pragmati-
kus” együttélésre törekednek, vagy
egy olyan liberális szemlélet érvénye-
sítésére, amely szerint a történelmi
egyházak már eleve gyanúsak. Ennek
a két vonalnak a vibrálása megjelenik
bizonyos intézkedésekben, nyilatko-
zatokban, illetve azok visszavonásá-
ban. Ez senkinek nem jó. Ha vannak
felelős tényezők, akkor nekik el kell
mondaniuk, hogy miben értünk
egyet és miben nem. 

– A hitoktatók talán nem véletle-
nül maradtak ki először a pedagó-
gusok béremeléséből.

– Annak idején szóvá tettük, hogy
igen aggályosnak tartjuk azt, hogy az
oktatási tárcát a kisebbik kormány-
párt szerezte meg. Nem az a legmeg-
nyugtatóbb megoldás, ha ezt a mi-
nisztériumot az SZDSZ vezeti. Nyil-
vánvalóan az ő felfogásuk része, hogy
a hitoktató nem pedagógus, vagy
hogy a teológia nem tudomány. Eb-
ben az ügyben megint viaskodott a
két kormányzati felfogás, de végül
„megtalálták” a pénzt.

– A kis számú, de annál hango-
sabb és befolyásosabb egyházellene-
sek egyik fő érve, hogy „az államot

és az egyházat külön kell választa-
ni”. Mit szól ehhez?

– Ez a gondolat a francia felvilágo-
sodás és a forradalom idején született
meg. Akkor, amikor az egyház hatal-
mi pozícióban volt. Hol van most az
egyház hatalmi pozícióban? Az el-
múlt évtizedekben megpofozták, ki-
fosztották őket, most pedig „el kell
őket választani az államtól”? Ma egé-
szen más a helyzet. A világnézeti sem-
legesség szajkózása is egészen vesze-
delmes ostobaság.

– Az új kormányban szövetséges-
re leltek a destruktív szekták mű-
ködtetői.

– A vallás könnyen tehet fanatikus-
sá, vakhitűvé valakit. Ha ilyen célra
használják, visszaélnek vele, akkor
destruktív lesz. Aki ezt tagadja, az
nem ismeri a vallásban rejlő erőt.  Is-
mét nyugati példára hivatkozom,
ugyanis az Európai Unió tagállamai-
ban többször előfordult, hogy fellép-
tek a destruktív szekták ellen. De az is
igaz, hogy minden egyház körül olyan
vallási csoport, szekta alakul, amelyet
az illető egyház „megérdemel”. Tehát
ha valamilyen területet elhanyagol-
nak, arra egy szekta lecsap. A legerő-
teljesebb védekezés az, ha létezik egy
normális, kiegyensúlyozott egyházi
közösség, ahol az emberek jól érzik
magukat és megtalálják azt, amit ke-

resnek. Karácsony Sándort idézem,
aki azt mondta, hogy „nem a beteg-
ség ellen kell küzdeni, hanem az
egészséget kell terjeszteni”.

– Ám a terjesztés nem mindig
eredményes. A történelmi egyhá-
zak mintha nem lennének elég ha-
tékonyak abban, hogy megnyerjék
maguknak a fiatalokat.

– Valóban, tudunk ugyan szólni az
idősekhez, a gyerekekhez, de nem
igazán beszélünk a fiatalok nyelvén.
Ennek az egyik oka, hogy a természe-
tes falusi közösségek felbomlottak. A
fiatalok után kell mennünk. Ez néha
sikerül, például itt, Debrecenben
több olyan gyülekezetünk is van, ame-
lyekben százas nagyságrendben talál-
hatóak fiatalok. De a gyülekezeti kö-
zösségeinknek nyitottabbnak és befo-
gadóbbnak kell lennie velük szem-
ben.

– Hosszú idő óta terheli a Refor-
mátus Egyház életét az úgynevezett
„Hegedűs-ügy”. A legutóbbi fejle-
mény az volt, hogy ifjabb Hegedűs
Lorántot első fokon másfél év fel-
függesztett börtönbüntetésre ítélte
a bíróság.

– Az egyházi törvények előírják,
hogy ha egyházi személy ellen világi
bíróságon jogerős ítélet születik, ak-
kor vele szemben le kell folytatni egy
belső, egyházi eljárást is. A zsinat el-

nöksége annak idején állást foglalt if-
jabb Hegedűs Loránt inkriminált
megnyilatkozásával kapcsolatban, s
azt a Szentírással és hitvallásainkkal
összeegyeztethetetlennek és méltat-
lannak tartotta. Számomra mindig az
volt mérvadó, hogy egy ember kijelen-
téseivel ne azonosítsák, és ennek alap-
ján ne minősíthessék a Magyarországi
Református Egyházat. Legyen vilá-
gos, hogy a református egyház alapve-
tő tanításaival szemben olyan kijelen-
tések, amelyek mások emberi méltó-
ságát megsértik, nem hangozhatnak
el. Az, hogy milyen körülmények kö-
zött született meg ez a szöveg, ebben
az esetben teljesen mindegy. Fontos-
nak tartom, hogy ha egy aktív refor-
mátus lelkész politikai szerepet vállal,
akkor arra az időre szüneteltesse a lel-
ki szolgálatát, hiszen egy politikus
gyakran kerülhet kényelmetlen hely-
zetbe.

– Milyen személyes tervei van-
nak a következő püspöki ciklusban?

– Szeretném megerősíteni az egy-
házon belül az összetartozást, és azt a
tudatot, hogy felelősek vagyunk egy-
másért. Tudjunk szólni, amikor szól-
ni kell, és tudjunk tűrni, amikor tűr-
ni kell. Örülnék, ha mindemellett
több időm jutna az eredeti foglalkozá-
somra, a teológiával való foglalatos-
ságra is. – NÉVAI GÁBOR

„Kettősséget érzünk a kormány egyházpolitikájában”



tt ülök egy vonaton és az egész
utazóközönség a másik kissráccal
van elfoglalva – valami ilyesmin
gondolkodtam. Legszívesebben

összegyűrtem volna a Dömötört is
meg a srác fejét is – meglehetősen zú-
zós kölök voltam, hehe (az ovis társ
feje a zöldbabfőzelékben, rémült
ovónénik sipákolása közben című
történeteket majd máskor).

Csak azért időztem ilyen hosszan
a történetnél, mert bizony nagyon
régre kellett visszamennem ahhoz,
hogy valami kellemetlen emléket
idézzek fel Debrecenről. A várost
ugyanis lehetetlen nem szeretni. Már
az utazás is a ráhangolódás jegyében
zajlik: mehetünk által a Hortobá-
gyon, a 33-as úton. Ehetünk például
a látóképi csárdában, amelynek (állí-
tólag!) a gémeskútja egy szinten van a
debreceni Nagytemplom tornyával.
Ma már sajnos nincsenek pandúrok
és betyárok, nem rohanhatunk be
egy szál fokossal verekedni az ivóba,
azaz berohanhatunk, de csak néhány
rémült drezdai nyugdíjas menekülne
a kármentőbe, a pincérek nyilván ru-
tinosan vennék elé a szamurájkardot
a zenegép mögül, még a Sláger Rádi-
ót sem halkítanák le, mindegy.

Rendes polgár csak azért is, az M3-
as autópályán közelíti meg a cívisvá-
rost egészen Polgárig, a valahogy
megmaradt Vegyépszer tábla láttán
kisebbfajta hisztit rendezünk, majd
hirtelen átcsapunk nosztalgikus só-
hajtásba. Rég vót, tán igaz se vót.

Ha megérkezünk a városba, egy-
szerűen nem tudunk eleget tenni a
szerkesztőmogul igényeinek a szabá-
lyos cikk, a tényszerűség meg hason-
lók tárgyában. Debrecent érezni kell,
ízlelni, kóstolgatni, lehetőleg évsza-
konként egyszer felfedezni. A kivilá-
gított Piac utca képe fenséges télen,
havazás idején, de nyáron is gyönyö-
rű „Debrecen ütőere”. A felújított,

sétálóutcává nemesedett területen
jólesik csak úgy andalogni, a Kos-
suth-szobor előtt üldögélve elgondol-
kozhatunk azon, hogy mit is csinál-
hattunk volna másképpen az elmúlt
évszázadban. A Nagytemplom és mö-
götte a Református Kollégium olyan
méltósággal és csendes eleganciával
tornyosul a látogató elé, hogy az em-

ber legszívesebben levett kalappal áll-
na egy ideig. Csak úgy, mert jólesik
és mert az ember ilyen épületek előtt
érti meg igazán, hogy mi is az a tör-
ténelem. A Kollégiumról elég annyi,
hogy négy és fél évszázada fonódik
össze a város életével: több száz éven
át nemes egyszerűséggel az „ország
iskolájának” nevezték.  Érdemes elsé-

tálni a vasútállomásig. Az ember csak
ámul, nézeget jobbra-balra, látja a
klasszicista kereskedőházakat, a
Csonkatemplomot, a (vár)megye-
házát, a városházát vagy a híres-neves
Arany Bika Szállót. A hipermodern
egyes villamossal (úgy demszkyznék
egy jót…) elsuhanhatunk a Nagyerdő-
be (tessenek figyelni: itt minden nagy,
állítólag a mai Csokonai Színházat is
akkorára tervezték építésekor, az
1860-as években, hogy egy hatökrös
szekér meg tudjon fordulni a színpa-
dán, ráadásul sietni kellett, mert a
„kódis miskolciak” színháza már állt;
meg kell ezt a rátartiságot zabálni!),
előtte azonban érdemes csak úgy l’art
pour l’art kószálni a tényleg campus
hangulatú egyetem környékén. Tisza
István-szobor a közelben, futás meg-
nézni!

Egy percre a város nyüzsgésétől, a
Déri téren pihenjünk le és szívjuk be
a levegőt. Így, ni. Fújjuk ki, lazít-
sunk. Debrecenben vagyunk, egy
percre például a Darabos utcától,
ahol Csokonai született és Ady lakott
egy ideig. Büszkék lehetünk elmúlt
századunk szintetizálóképességére:
az utca egyik oldalán az öreg cívishá-
zak, a másikon meg tízemeletesek
sorakoznak. A közvetlen közelben
felépült plazának azonban nem en-
gedték lerombolni az öreg házakat,
szépen meg kellett őket tartani és fel-
újítani. Az utca platán- vagy bükkso-
ra – sajnos agyilag zokni vagyok a
növényekhez – azonban bólogat úgy,
ahogy kell. A Főnix csarnokig érde-
mes elzarándokolni, itt szokunk
aranyérmeket nyerni tornászvé-
béken.

Járjunk tehát sokat Debrecenbe,
meg fogjuk érteni, hogy miért ott tö-
mörül az ország java, ha szorul a kap-
ca, vagy ha trónt kell fosztani. Talán
még a polgár szó jelentése is derenge-
ni fog… – BEVERNEKI KEMÉNY FARKAS
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Mester 8 Kisvendéglő. Kóser szil-
va megkóstolása házi feladat min-
den erre járó vándornak. Az ada-
gok nagyok és finomak, családias
a hangulat, visszafogott a dizájn, a
kiszolgálás osztályon felüli.

Ottjártunkkor egy útépítő csapat
tartott évbúcsúztatót, érdeklődve
vártuk, hogy a kissé fülledt légkör-
ben a malac viccek elmondása és a
politikai információk kicserélése
után mikor mérik össze a fiúk a
brokijukat. (Mester utca 8.)

Arany Bika. Fogalom a név az
egész országban. Bár a régi dicső-
ség késik kicsit a régi homályban,
de azért igyekeznek és ez derék do-
log. Az étterem felvonultatja mind-

azt, amire szükség van, a hiányér-
zetünk nyilván abból adódott,
hogy cigányzenekart nem láttunk,
bármennyire sasoltunk. Nyáron
irány a terasz és figyelni lehet a
korzózó fehérnépeket. (Piac utca
11-15.)
Pékség. A pontos címről és út-
irányról fogalmam sincs, mert be
volt párásodva a kocsi szélvédője.
Nyolcvan forint egy kakaós csiga,
nem volt mazsola a túrós rétesben

és ott szerénykedett az egyik pol-
con egy egész zacskó frutti. Kell
ennél több? (Valahol az Árpád tér
környékén.)
Az egyetem főlépcsője. Üldögé-
lésre kiválóan alkalmas, a hallgató
kisasszonyok között egészen elké-
pesztően sok a vérlázítóan csinos
hölgy, ha pedig elszundikálunk,
felráznak és megkérdezik, hogy
minden rendben van-e. Nem vicc!
(Egyetem.)

Helyek

Talán ott kellene kezdenem, hogy marhára irigyel-
tem a szomszéd kupéból a folyosóra kimászkáló
kiskrapekot, mert neki valami műanyag piros
autókája volt és azzal arcoskodott, én meg csak egy
Dörmögő Dömötörrel voltam ellátva. 1986 nyara
volt, a Debrecen felé zötykölődő, gyorsnak csúfolt
MÁV-valamin utaztunk. Szóval akkor dühös vol-
tam a piros autókás kollégára, és dühös voltam az
utazásra, meg dühös voltam Debrecenre is, amiért
ilyen nyilvánvalóan kellemetlen helyzetbe hozott.

A város felújított központja 

Töprengések a cívis városról

DebrecenI
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anuár téli hónap. A téli örö-
mök hónapja. Mégis engem év-
ről évre bűvöletbe ejt a magyar
közigazgatási néplélek néhány

centi leesett friss hó láttán.
De lássuk, milyen is ennek a pá-

nikbetegségnek a kórképe. Indul-
junk ki a környezeti determináci-
ónkból. Magyarország a Föld észa-
ki féltekén, Európában fekszik,
már régóta (vö. csatlakozás Euró-
pához). Mérsékelt övi kontinentális
éghajlati terület. A Golf-áramlás +2
oC pozitív anomáliát okoz. A nyuga-
ti rész csapadékosabb, kelet felé
csökken. Nyugaton 600-800 mm,

keleten 400-450 mm. Télen a csa-
padék formája leggyakrabban hó.
A természet ebben a vonatkozásá-
ban struktúrakonzervatív, hisz év-
századok óta nem változtat a téli
hóesés tényén. Mégis minden év-
ben pánikba esünk, ha lehull né-
hány hópihe. A közúti és városi
közlekedés az első 1 cm leeste után
megbénul, a hókotrók elakadnak
és a médiumokban polémia kezdő-
dik, hogy az időszakos hómunká-
sok bére, hogy viszonyul a mini-
málbérhez és a fára csavarodott
autók számához.

Az idén az oktatási miniszteren

elsőként jelentkezett a pánikbeteg-
ség (ez az igazi Magyar buhera).
Oktatási szünetet rendelt el, majd
visszavonta, majd lányos zavará-
ban néhány megyét megnevezve
ismét elrendelte, majd miután tel-
jes fejetlenség lett úrrá a közokta-
tás szereplőin, kijelentette, hogy
azon nebulók, akik nem mentek
iskolába, azoknak sem jár az iga-
zolatlan óra. (Valószínű a skandi-
náv országokban az egész évszak
téli szünet.)

A pánik gerjesztői közé tartoz-
nak tv-k is. Helyszíni riportok tu-
dósítanak Alsószemöldökről, ahol
a település legidősebb asszonya éj-
szaka mintha jegesmedvéket vélt
volna felfedezni a falu határában
lévő Kálváriánál. Majd komoly po-
litikusok, városatyák és közigazga-
tási szakemberek nyilatkoznak ar-
ról, hogy milyen váratlanul érte

őket a hóesés, erre nem voltak fel-
készülve, és mekkora károkat okoz
ez majd a nemzetgazdaságnak. En-
nek terheit természetesen majd kö-
zösen kell viselnünk (lásd még
energiaár-emelés címszó alatt). 

És lassan az egész ország
pánikol. Az emberek csak az időjá-
rás-jelentést lesik. A meteorológu-
sok tetszési indexe fényévekkel ve-
ri Medgyessy Péter és Dávid Ibolya
népszerűségét. Az időjósok ilyen-
kor élik ki magukat igazán, riogat-
ják a jónépet: „újabb 5 cm hó hull-
hat”. Az emberek még jobban be-
rezelnek. És az ördögi kör lassan
bezárul. 

A hóesést a szobából szemlélve
gyakran eszembe jut a 80-as évek
Centrum-reklámja: „A tél még so-
káig tarthat, sőt lesz jövőre is!” És
biztos vagyok benne, nem téved-
nek.                            – MANDULA

ár a hetvenes években a mennyi-
ség idővel átcsap minőségbe leni-
ni víziója alapján próbáltuk a szlo-
vák bérceken, iszonyatos mennyi-

ségű sorstárs között a síelésünk minő-
ségét javítani, ez inkább jelentett
frusztrációt, mint kellemes kikapcsoló-
dást. Ebből az időszakból származik az
elhíresült: apa, ha jó leszek, holnap
nem kell síelni? kérdés is, valamint,
egy hosszú évtizedes pauza megalapo-
zása.

Mindezek folyományaként nem
meglepő tehát, hogy a kilencvenes esz-
tendő tele, talpig szorító Botas
sícipőben (cipő, nem bakancs!), bov-
denes kötésű Polsport léceken talált.
Dacára az időviharba került alpesi tu-
ristajelmeznek, a szándék töretlen
volt, bevesszük a labancok síközpont-

jait. Kezdetben Ladával, Wartburggal,
aztán (fokozatosan, az integráció uszá-
lyába kerülvén) mind EU-kompatibili-
sebb eszközökkel törtünk előre, völgy-
vidéken és hegygerincen át. Mára több
mint egy évtizednyi „nyugatos” tapasz-
talattal, és mondanom sem kell, brili-
áns sítudás birtokában bátorkodom
röviden összefoglalni, egyszersmind ti-
pizálni az ősi magyar virtus sírig hű ba-
rátságát ez inkriminált sportággal.

Mindenekelőtt szögezzük le, Ma-
gyarország földrajzi adottságai okán
Hollandiával egy kategóriában szere-
pel az esélylatolgatók táblázataiban a
téli olimpiákon. Ezen a ponton azon-
ban az analógia meg is szakad. Mi,
magyarok az első jelentősebb havazás-
nál talán csak egy komolyabb tektoni-
kus mozgást várunk még jobban. 

A magyar autóba vagy buszra száll.
Az út háromfelé ágazik (itt kezdődik a
tipizálás). A lelkes amatőr, amennyi-
ben bp-i illetőségű, a 21-es buszra
száll. Kis tolongással, nyomakodással
idézi fel a tavalyi ruzom berok-i emlé-
keket, aztán megkezdi rendes évi cset-
lés-botlását a Normafán. Tudnivaló,
hogy a tanulás leginkább a snowboard
iránt érdeklődőkre jellemző. Esnek,
kelnek és sokat ülnek a hóban. Sízést
tanulni már korántsem annyira trendi
(talán mert azt nehezebb középszintig
elsajátítani). Vagy tud az ember, vagy a
deszkát választja.

A másik két alfaj nyugati határain-
kon túl honos. Leginkább Ausztriá-
ban, kisebb számban Olasz- és Fran-
ciaországban fordul elő. Első és egyet-
len közös ismertetőjelük, hogy mind a
két csoport visz magával sífelszerelést.

A fanatikusok minden spórolt pén-

züket az utazásra és cuccokra költik,
mondhatjuk egész évüket, esetenként
a családi béke szempontjait is a he-
gyen töltött hétnek alárendelve. A szál-
lás lehet félnomád, de barátságos; tőle
a pálya távoli, de kifogástalan minősé-
gű. A csapatban fiatal(os). A sítudás
szinte tökéletes.

A másik, szűkebb körű típust
megjelenítő csapatot a francia Les
Orles pályáinak aljában volt szeren-
csénk megfigyelni. Autó: Mitsubishi
Pajero, csomagtartójában öt rekesz
Amstel. Szókincs: tíz szóból álló,
nyolc szidalmazó, kettő dicsérő.
Lombroso által leírt fejforma. Pálya-
szállás. Az erkélyen két, százkilós,
ötven körüli férfi alsógatyában(!) sö-
rözik és üvöltözik befelé. Napoznak.
Heti síelési penzum, kétszer két óra
(inkább szentségelés). Ők is Európá-
ba mennek.                       – ZSOMBI

Urak a pályán

p u n c s

Magyar Buhera • A hófehér pánikbetegség

Hull a pelyhes
J

B

A honi síkultúra mélyrétegei

Sikamlás
Szép emlékű nagyanyám, már piciny koromban
megkövetelte, hogy „úrigyerekként” viselkedjem.
Ennek főbb ismérvei között szerepelt, hogy vászon
zsebkendőbe fújjam az orromat, barátnőinek
körébe érkezvén, már az ajtóban meghajoljak,
tisztességesen beszéljek németül, és az úri
sportokat respektáljam, különös tekintettel a
teniszre, a vívásra és a cikkünk tárgyát képező
síelésre. 
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zok, akiket bántott, kitűnő, vi-
lághírű egyéniségei voltak a fo-
cinak, s azok, akik már akkor
is felelősek voltak a hanyatlá-

sért, az MSZMP Központi Bizottsá-
gában ültek, és értelemszerűen nem
kaptak a kritikából. Legfeljebb – ör-
dögi módon – azt vetette a szemük-
re a szerző, miért hagyják még élni
ezt a szörnyűséges magyar futballt…

Hogy értsük ezt a sok fonákságot,
s azt is, miért kap hideglelést min-
den becsületes posztkommunista a
Bozsik-programtól, álljon itt a vázla-
tos magyarázat. 

Minden idők legjobb a futballcsa-
pata, a Horthy-időkben nevelkedett,
de a Rákosi-érában parádézó Arany-
csapat, előbb a rendszer büszkesége,

majd kis híján a diktatúra tönkrete-
vője lett, amikor váratlanul kikapott
az 1954-es világbajnoki döntőben. A
proletárvezérek rájöttek, hogy a fut-
ball túl veszélyes játék, túl sok em-
bert mozgat meg, s végképpen halál-
ra ítélték a sportágat, amikor a fel-
mérhetetlen népszerűségű Puskás
Ferenc két világhírű társával együtt
emigrált a forradalom után, s külföl-
di sikereivel a rendszer élő és na-
gyon kellemetlen ellenfelévé vált. Az
1953-ban átadott, bár csak félig el-
készült Népstadiont soha többé nem
fejezték be, megkezdődött a magyar
futball tudatos leépítése. Ma azt
mondják a korábbi MSZMP-s elöljá-
rók, nincs néző a stadionokban,
rossz a magyar futball, miért is tá-
mogatnák? Csakhogy a hatvanas
években hetvenezer ember volt a
bajnoki rangadókon is, a magyar vá-
logatott pedig folyamatosan a leg-
jobb tíz csapat között volt a világ-
ranglistán, mégsem tetszettek visz-
szaforgatni a pénzt a sportágba, pe-
dig akkor még csak plusztámogatást
sem igényelt volna! Ha összevetjük
az akkori irgalmatlan jegybevétele-
ket, az ímmel-ámmal közvetített
meccsek nem létező jogdíjainak va-
lós értékét, a sportlapok hatalmas
nyereségét azzal, hogy mennyit ke-
restek a kor világválogatott magyar
játékosai, és mennyit költött a pártál-
lam iskolai futballra, edzőképzésre,
akkor rájövünk, a magyar futball ha-
nyatlásának oka a pártállam stra-

tégiája. A sajtó már akkor a nagy jö-
vedelmekért vádolta a magyar játé-
kosokat, amikor ezek a klasszis játé-
kosok a töredékét keresték a világpi-
acon azonos értékű futballisták béré-
nek, amikor az összes ifjúsági újsá-
got a Népsport és a Képes Sport be-
vétele tartotta el, amikor a többi
sportágat a futball bevételeiből fi-
nanszírozták. Egy-egy óhatatlanul
bekövetkezett kudarc után azonban
hálás és egyszerű feladat volt újra és
újra belerúgni a futballba.

Talán érthető, miért lett általános
szabály a sajtóban és közéletben „fi-
kázni” a futballt. A leckét olyan jól
megtanulta az ország, hogy bizony a
futballra vonatkozó MSZMP-s szte-
reotípiák ma nemegyszer elvileg
jobboldali szakírók szóhasználatá-
ban és gondolkodásában köszönnek
vissza. Mindenki elhiszi például,
hogy „borzasztó, hogy ennyi köz-
pénzt kap ez rossz futball”, miköz-
ben a tény az, hogy Európában évti-
zedek óta Magyarországon költ a
legkevesebbet futballra az állam,
ideértve akár az Orbán-kormány va-
lóban új korszakot nyitó fejlesztési
beruházásait is.

Az új nemzedékek sportolása
csak nálunk nem elsőrangú állami
és önkormányzati feladat. A
Medgyessy-kabinet megfojtani ké-
szül a Bozsik-programot. Pedig ha
belegondolunk, hogy az Orbán Vik-
tor és a futballvezetők által közösen
kidolgozott, az MLSZ által felépített
rendszerben több mint 1300 telepü-
lés, közel kétezer szakember és
mintegy hatvanezer kisgyerek kap-
csolódott be fél év alatt a program-
ba, akkor szerénynek tűnik az évi öt-
százmillió forintos költség. Ha azt
nézzük, hogy közel kétmilliárdot

szán az idei költségvetés például
drogmegelőzésre (igen megfoghatat-
lan eredménnyel), akkor érthetet-
len, hogy az egészséges életmódot a
leghatékonyabban, a legnagyobb tö-
megeknél elősegítő gyerekfutballt
miért lehetetlen fontos állami fel-
adattá nyilvánítani. Igaz, a sportmi-
niszter a sportújságíró szövetségnél
tett informális látogatása alkalmával
kinyilvánította: „Csak nem fogunk
olyan sportágat támogatni, ami az
előző miniszterelnök hobbija?…”.

Ezen a szinten van tehát nálunk
a futball, ami a világon másutt az er-
kölcsi nevelés, a szocializáció, a tisz-
tességes versenyre, az egészséges
életmódra való ösztönzés egyik leg-
fontosabb területe, a szórakoztató-
ipar legfontosabb ágazata. Noha ta-
valy óta törvény írja elő, hogy a totó
(ez a játék is a futballból él ugye-
bár…) játékadójának bizonyos részét
futballutánpótlásra kell költeni, a
szabály valahogyan nem érvényesül.
A Szerencsejáték Rt. szóvivője úgy
tudja, hogy tavaly is kétmilliárd fo-
rintot adtak az MLSZ-nek, a valóság
ezzel szemben az, hogy egy fillért
sem. E pénz nagy részét jövőre is az
úgynevezett Magyar Labdarúgó Aka-
démiának szánják, amely példátlan
módon afféle második, állami fut-
ballszövetségként működik, s egyko-
ri KISZ-vezérek vezetésével szervezi
az iskolai futballt igencsak megkér-
dőjelezhető szakmaisággal és ered-
ménnyel…

Az MSZP–SZDSZ-kormány saj-
nálja a pénzt az egészségre, a fiata-
lokban megtérülő befektetésre, úgy
gondolja, jobb ha a polgár megöreg-
szik, megbetegszik, és nem akar
Bozsik-programot, csak 19 ezer fo-
rintos nyugdíjkiegészítést…   – DÖME

Miért beteg a magyar
futball? – tette fel a kér-
dést jó harminc évvel
ezelőtt Végh Antal. E
cím alatt megjelent
könyve hihetetlen pél-
dányban készült és kelt
el, s látszólag afféle el-
lenzéki fricskának, szó-
kimondó riportkötet-
nek tűnt. Ma már köny-
nyebben azonosítható:
az indirekt állami pro-
pagandagépezet egyik
legsikeresebb terméke
volt.

A

Meddig focizhatnak még?

A kormány az MSZMP legszebb hagyományait eleveníti
fel és megfojtani készül a Bozsik-programot

A jó polgár beteg, 
öreg és gyûlöli a futballt

Indulás a kályhától
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endszerváltoztatás hajnalán a
hazai számítógép-állományt még
a tv-re köthető, magnóval vagy
lemezmeghajtóval ellátott Com-

modore 64-es (16-os, +4-es) gépek do-
minálták. A C–64 korunk PC-ihez ha-
sonlítva igencsak elmaradt teljesít-
ményben: 64 kilobájtnyi memória
(ma egy átlagos gép is több ezerszer
ennyivel bír), hosszú percekig töltöge-
tő magnó vagy jobb esetben lemez-
meghajtó, nagy felbontású monitor
helyett tv-képernyő. Szinte csak játék-
szoftvereket adtak ki hozzá, így az át-
lagfelhasználó másra nem nagyon tud-
ta használni. Ugyanakkor tagadhatat-
lan előnyei közé tartozott például,
hogy bekapcsoláskor azonnal üzem-
kész volt, nem kellett az operációs
rendszer betöltődésére várni.

A 64-es köré komoly társadalmi
élet szerveződött, a különböző klubok-
ban, találkozókon nagyüzemben
ment a játék, illetve a másolás (erede-
ti programokkal csak elvétve lehetett
találkozni). Otthon is mentek a vége-

láthatatlan Wizard of War (nagyon
egyszerű grafikájú, mégis szinte meg-
unhatatlan lövöldözős játék), Storm
across Europe (a korszak legsikere-
sebb, a második világháborúban ját-
szódó stratégiája), Laser Squad (kö-
rökre osztott, „kommandós” straté-
gia) vagy éppen Pirates! (kalóz-mene-
dzselés a tengereken) partik.

A számítógépes közösség meghatá-
rozó fórumai voltak a különböző ma-
gazinok. 1989-ben jelent meg a legen-
dás Commodore Világ (CoV) első szá-
ma. A kitartó rajongók (az újságos-
nénik nagyobb örömére) már napok-
kal a havi lapszám megjelenése előtt
elkezdték a „Csókolom! CoV van?”
hadműveletet, s meglehetős állhata-
tossággal követelték jussukat a betelje-
sülésig. Az újság olvasóinak nagy része
(nem reprezentatív felmérések alap-
ján) a Levelezési rovatnál kezdte az ol-
vasást, ahol CoVBoy mester osztotta
az igét tehenekről, postaköltségről és
soha-meg-nem-jelent játékok beszerez-
hetőségéről. A játékismertetőket és le-

írásokat is ez az egyedi stílus jellemez-
te, a szerzők zárójeles megjegyzéseket
fűztek egymás írásaihoz a maguk iro-
nikus-szarkasztikus modorában. A
hirdetők közül intézménnyé vált a
ProSzolg (azaz a Programküldő Szol-
gálat), akik a kiválasztott játékokat le-
mezre, kazettára másolták és postán
juttatták el a T. Megrendelőhöz – szi-
gorúbban fogalmazva nagyipari szoft-
verkalózkodást űztek. Ez az akkori vi-
szonyok között senkit nem zavart,
szerzői jogokról még kevesen hallot-
tak és a BSA sem plakátolta tele bilin-
csekkel az országot. 1990-ben indult el
a nagy rivális, az 576Kbyte. A két lap

táborát valamiért a kezdetektől fogva
a Fradi–Újpest ellentétre hajazó kap-
csolat jellemezte, a számítógépes kul-
túrában alapvető kérdés volt, hogy va-
laki „covos” vagy „öthetvenhatkilobáj-
tos”.

Az idő szép lassan eljárt a C–64-
esek felett, itthon is a PC-k váltak
meghatározóvá, a régi gépek előbb
bizományi boltokba, majd egyre in-
kább a padlásra vagy a szeméttelepre
kerültek. Vannak azonban olyanok,
akik még ma is őrzik a lángot, így
speciális programok, emulátorok se-
gítségével újrajátszhatjuk régi idők
játékait. – TURUL

z írógépjavítással foglalkozó
Commodore céget 1954-ben
alapította Jack Tramiel New
York hírhedt Bronx negyedé-

ben. A vállalkozás 1955-ben a kana-
dai Ontarióba költözött és némi te-
vékenységszélesítést követően piac-
vezető lett az olcsó irodabútorok pi-
acán. A 70-es évek elején beszállt a
számológépek és digitális órák ver-
senyébe is, aminek eredményeként
1976-ra a csőd szélére került. Egy
merész húzással hárommilliós köl-
csönt vett fel, s a bahamai adópara-
dicsomban bejegyeztette a Commo-
dore Internationalt. „Számítógépet
a tömegeknek, ne csak az elitnek”

filozófiája jegyében 1977-ben jelent
meg 795 dolláros áron a cég
Personal Electric Transactor (PET)
névre hallgató, beépített monitort,
billentyűzetet és szalagmeghajtót
tartalmazó komputere, ami gyor-
san a számítógépőrültek kedvencé-
vé vált. Ezt 1981-ben a VIC 20 kö-
vette „mindössze” 300 dollárért,
melynek 5 Kilobájtos memóriája
gyakran kevésnek bizonyult, mégis
hatalmas sikert aratott. 1982-ben
jött aztán a Commodore 64 Kiló-
bájtnyi memóriával és az első, ott-
honi számítógépbe készült audio
chippel. 1983-ra a Commodore ré-
szesedése a világpiacon elérte a

32%-ot, s gyorsabban növekedett,
mint az Apple vagy a Tandy eladá-
sai. Ezt követte 1984-ban az első
hordozható színes számítógép, az
SX-64, majd egy évvel később a
Plus-4. 1985-ben dobták piacra az
első multimédiás, fejlett grafikus-
és audiorendszerrel bíró számítógé-
pet, az Amiga 1000-es modellt
1200 dolláros áron, az üzleti siker
azonban elmaradt. Jack Tramiel
már 1984-ben visszavonult a cég ve-
zetéséből és részvényeit is eladta,
ekkor indult meg a lejtőn a vállalat.
Az új vezetés hibát hibára halmo-
zott, így hiába valósultak meg brili-
áns fejlesztések, a vásárlók és a
szoftvergyártók inkább a rohamo-
san fejlődő IBM és Apple felé for-
dultak. 1993-ra a Commodore ré-

szesedése 1,7%-nyira zsugorodott és
több százmilliós veszteséget ter-
melt, majd a következő év májusá-
ban örökre bezárta kapuit. 

Sokcsatornás surround hang, 3d grafika, multi-
média-varázslat, több cd-t elfoglaló játékok. Mai
szemmel nehéz megérteni, mit lehetett annyira
szeretni annak idején a tv-re kötött C–64-eken fu-
tó játékok igencsak szimbolikus figuráin, néha
kissé „prüttyögős” zenéjén és az állandó töltöge-
tésen.

R

A
Commodore – Egy legenda születése és bukása

Load vizard 8.1

Commodore 64 retro

Vegyen Commodore-t! Mert megérdemli. c64.lap.hu www.c64.info
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kilencszázharminckettőben
született Akszjonov ideális ta-
nú a sztálini korszakot már
csak utolsó mohikánjában túl-

élő orosz értelmiség gondolkodásá-
nak, életstílusának rekonstruálásá-
hoz. Orvosként végzett és egészen
1960-ig, első kisregénye megjelené-
séig praktizált. Édesanyja,
Jevgenyina Ginzburg (az Erőltetett
menet című megrendítő
gulágkönyv szerzője) révén az orosz
irodalom legnemesebb hagyomá-
nyaiban eszmélhetett – abban a
korban, amikor a nyugati métely
mellett a századfordulótól a 20-as
évek politikai fordulatáig terjedő
időszak termését illett önként „elfe-
lejteni”.

A Moszkvai történet (eredeti cí-
mében a „saga” jobban visszaadja
szerzője igényét a totalitásra és a

folytonosság érzetére) egy nagyre-
ményű orosz família felemelkedésé-
nek, majd lassú szétesésének króni-
kája. Gradov sebészprofesszor – po-
litikai vonalról is támogatott – kar-
rierje Frunze meggyilkolásához
nyújtott (akaratlan) asszisztálásával
ível fel, és folytatódik egészen a
Sztálin halálát közvetlenül megelő-
ző orvosperekig. Igaz, családja
ugyancsak megszenvedi a bekövet-
kezett változásokat: nagyobbik fiát,
Nyikitát a hadsereg tisztikarának
„fasiszta elemektől való megtisztítá-
sa” során gyűjtik be és deportálják
Kolimára. Ugyancsak a Távol-Kelet-
re kerül öccse, az ideológiai megin-
gásban vétkesnek talált Kirill, míg
húguk, Nyina kénytelen egyik nap-
ról a másikra maga mögött hagyni
viharos ifjúkori avantgárd korsza-
kát (melyben talán az anyai ágon

örökölt grúz vér szertelensége talált
kifejezésmódot) és elsajátítani a túl-
éléshez a pártsajtó bikkfanyelvét.

Ezt az állapotot borítja fel a má-
sodik világháború kataklizmája,
mely magával rántja a fiatalabb
nemzedéket is. Borisz (Nyikita fia)
szupertitkos diverzánsakcióban
vesz részt, hogy később – megcsö-
mörlötten a gyilkolástól – helyet ke-
ressen magának a „normalizáló-
dott” világban. A család köréhez
tartozó Mitya révén pedig pokoli
betekintés nyílik lágerország legsö-
tétebb bugyraiba.

De nem csak a „megalázottak és
megnyomorítottak” tűnnek fel a
monumentális mű lapjain. Időről-
időre szó szerint „testközelbe” ke-
rülnek a hatalom – nem kevés orvo-
si problémával küzdő – birtokosai
is: a hidegvérét csak a sikertelen
puccskísérlet pillanatában elvesztő
Sztálin, vagy a kiismerhetetlenségé-

ben is esendő, szexuálisan aberrált
Berija. Találkozunk a pártállam re-
ménységére hamarosan hatalomra
vergődő Hruscsovval is, aki sikere-
sen „szocializálódik” a kollegiális
környezetben. És persze a „minden
hatalmak” végső birtokosa, a dolgo-
zó munkás–paraszt nép is öntudato-
san masírozik a forradalmi parádé-
kon, bélyegzi meg és taszítja ki ma-
gából a sorai közé férkőző aktuális
ellenséget, hogy aztán pár pillanat
alatt elhulljon a nagyon is valódi há-
ború frontjain.

Akszjonov zsenije nem pusztán a
felhalmozott anyag mesteri kezelésé-
ben áll. Mikrovilágok szövevényéből
állítja össze az óriási „kabátot”: egy
nagyon nehezen megidézhető érzés,
egykor mindenkire rákényszerített
világ atmoszféráját. (Valóságos anto-
lógia kerekíthető a versbetétek, iro-
dalmi lexikonos kitételek, lábjegyze-
tek és újságidézetek szervesen illesz-
kedő sokaságából.) Az orosz történe-
lem valószínűleg legsötétebb korsza-
kának egy negyedszázadnyi iszonya-
tát hozza közel néhány mélységesen
emberi gesztussal, döbbenetesen
frappáns jellemzéssel, lendületes,
megunhatatlan elbeszélőkedvvel, s
az orosz írók utánozhatatlan ön- és
köziróniájával.                        – VAS

Vaszilij Akszjonov Moszkvai története

Diktatúra testközelbõl
„Semmi kétség, mindent be fognak vallani.
Abakumov kezében még az öszvér is bevallja,
hogy tehén volt.”

A

a van „hatalomirodalom”, ak-
kor Székely János darabja, a Ca-
ligula helytartója ennek a letag-
lózóan szembesítő és mégis lak-

muszpapír-érzékenységű műfaj kivé-
teles remeke. A tavaly épp 30 eszten-
deje született színmű egyszerre drá-
mai egymásnak feszülés és költői lel-
kületű bölcselet a hatalom erkölcsé-
ről, avagy erkölcstelenségéről. Vélt és
valós igazságok ütközetéről. A Nemze-

ti stúdiószínpadát – a sajátos térszer-
kesztésben – körülülő közönség Taub
János rendezése jóvoltából életre-ha-
lálra vívott elvpárbaj résztvevője lehet,
mintegy maga tevén föl kérdéseket és
érdekeltté válva a válaszban.

Caligula császár helytartója annak
rendje és módja szerint felszólítja a
zsidókat, hogy a törvény rendje sze-
rint helyezzék el az impérium urának
szobrát. Csakhogy Palesztina népe
korlátlan tiszteletük és alázatuk fel-
ajánlása mellett sem hajlandók fara-
gott istenség képmását a templomba
vinni.

A helytartó, aki egy sajátos huma-
nizmusú logika nevében nem akar
népirtásig fajulni (hiszen akkor hová
lesz a nép, aki felett uralkodni lehet
és a siker, amit odafent elkönyvel-

nek), meggyőzésre adja a fejét, vitába
száll a zsidó főpappal. Lassan azon-
ban kicsúszik szerepéből. A kötelező
udvariasságnál jóval érdeklődőbben
áll a makacsság megfejtésének elébe.
Szellemi kíváncsiságának megvan az
ára. Környezete elárulja, feljebbvalója
megszégyeníti. Kiderül hatalmának
esendősége: ő maga is csak eszköz, s
mint olyan, összezúzható, cserélhető.

Tordy Géza Petroniusa pont ilyen.
Ő a felvilágosult értelmiségi, aki meg-
engedheti magának a cinikus fel-
sőbbrendűség mű-tiszteletét. Sőt a
tisztelet (tolerancia?) megkövetelését
is olyanoktól, akiknek az életében ez
az egész problematika nem létezik,
vagyis értelmezhetetlen. Csak épp
nem számol a következménnyel: hogy
logikai érvelésének szigorúan szer-

kesztett építményét a higgadt alázat
(Csiky András által gyönyörűen for-
mált) egyetlen – akár megengedő –
gesztusa is romba döntheti. Barakiás
főpapnak nem a létezést, hanem a le-
hetetlenséget kell bebizonyítania a ha-
talmi muszájjal szemben.

Az előadás Román Sándor-
költötte, kicsit idegen testként csatla-
kozó tánca is lassan a helyére kerül. A
zsidók örvénylő mozgása, vagyis maga
a vallás a hatalom fegyelmezett – kari-
katúraszerűen kiélezett, „ketten is tö-
megként viselkedünk” – menetelése
felől önfejű, kezelhetetlen anyagnak
látszik…

A jó darab, miként a hatalom pszi-
chológiája is: szükségszerűen korta-
lan. Nem valamiféle zavaros „aktuali-
záltság” miatt. A Caligula helytartójá-
nak háborúja, az idő: éppen annyi,
ameddig a dráma lezajlik bennünk,
és a sírnivalóan szép gondolatok fel-
szántják a lelkünk. S hogy utóbb mit
vetünk belé? Muszájt, vagy lehetet-
lent…                      – WINKLER ÁGNES

Székely János Caligula helytartója a Nemzeti Színházban

A muszáj és a lehetetlen harca
„Nem várom én, hogy
örömmel tegyétek. /
Hitem szerint elég, ha
engedelmes / A meg-
hódított nép, szükség-
telen / Képmutatást is
követelnünk tőle.”

H

Akszjonov az orosz 
történelem valószínûleg
legsötétebb korszakának

egy negyedszázadnyi
iszonyatát hozza közel
néhány mélységesen 
emberi gesztussal
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éldául a Dovin és az A.P.A.
Kifejezetten fiatal művésze-
ket menedzsel, és saját arcu-
lat és önálló gyűjtemény ki-

építésére törekszik. Ez utóbbi
évente pályázható műtermekkel
és galériával rendelkezik. Sorra
nyílnak a magángalériák, akár ép-
pen egy József körúti ház második
emeletén. Ebből sajnos nem min-
dig azt a következtetést vonja le az
ember, hogy „pezseg” a művészeti
élet a mi Budapestünkön. Sokkal
inkább jelzi egy új, egyre bővülő
piac jelenlétét és azt: Magyaror-
szág új lendülettel érkezik a művé-
szeti kereskedelem nagy piacára.
Az európai uniós csatlakozás után
mindenképp nagy terek nyílnak
meg a magyar művészek számára
is. A híres Guggenheim múzeum
már helyet is választott magának

az Andrássy úton, a volt Párizsi
Nagyáruház, később Divatcsarnok
patinás épületében. De mielőtt to-

vább mennénk, fel kell tennünk
egy kérdést. Azt a kérdést, amit
Hamvas Béla 1947-ben tesz fel:
„Van-e új művészetünknek olyan
egységes és feltűnő, minden élő
művészre érvényes jellemvonása,
amely nemcsak kiemelkedő helyét
indokolja, hanem amely más kor
és más nép művészetétől is elvá-

lasztja?” Hamvas erre azt válaszol-
ja: Igenis van:  A magyar művészet
arcvonalát „igazságkeresőnek” ne-
vezi. Különválaszt egy nyugat-eu-
rópai „humánus” művészetet,
amely mindig és mindenkor a je-
lenkortudat megteremtésére tö-
rekszik valamint egy kelet-európai
irányvonalat, amit ő „numinózus”
(„nomen adest – magasabb hata-
lom van jelen”) vagy „tremen-
dum” (a megborzongtató)-nak ne-
vez. Maga a kép, a tremendum, a
megborzongtató hatalom jelenléte
és így nem a kép áll az ember
előtt, hanem az ember a kép előtt.
Nálunk a tremendum megalkotá-
sáról  van szó sokkal inkább, mint
a jelenkortudat megalkotásáról.

Rögtön utána a közösségi érzés hi-
ányáról beszél:  „az utódok nem
ismerik fel az elődöket a fiúk nem
ismerik fel az apjukat, a mai na-
pig minden generáció azt hiszi, ő
az, amelynek a hagyományt meg
kell teremtenie, és a történetet
végre meg kell alapítania, hogy va-
lamelyes folytonossággal rendel-

kezhessünk”.  Ferenczy,    Gulá-
csy, Csontváry, Vajda alkotásain
az a bizonyos kínzó szellemigény
nem egyéb, mint az igazságkere-
sés, a dialóguséhség, emberkere-
sés, közösségkeresés, az azonosu-
lási ősszenvedély megnyilatkozá-
sa. Mondja Hamvas.   

Nekünk is fel kell tenni a kér-
dést: van-e ma ilyen mérvű ma-
gyar művészet? Bátor, aki választ
ad rá, és nem zavarodik meg. Azt
mindenképp tudnunk kell, van
mihez mérnünk. Sokszor megbor-
zong az ember a feladat előtt, ha
azt a szellemi örökséget látja,
amit kézbe kapott. Mert akár egy
pohár vízben is kigyökerezhet egy
növény, de fává nőni sosem fog.
Ha ezt tartjuk szem előtt, azt hi-
szem, nem kell félnünk a kiszára-
dástól. Arra viszont ügyelnünk
kell, hogy ne felejtsünk el kérdez-
ni, és kérdéseket tenni. Azzal a
céllal, hogy a szemünk tiszta ma-
radhasson. Hogy tudjunk látni, és
megkülönböztetni. „Igazat” és
„Hamist” tudjuk, hogy ismételni
kell, meg kell tanulni újra a látást
is. Hogy észre tudjuk venni, mi
az, ami a „miénk” és mi az ami
hozzánk szól.  Az elkövetkező szá-
mokban olyan kortárs művészeket
szeretnék bemutatni akik művé-
szetükkel, gondolataikkal egy ha-
gyományokhoz kapcsolódva, de új
szemmel keresnek és válaszol-
nak.                               – Ő. A.

Milyen ma pályakezdő képzőművésznek lenni?
Tettem fel a kérdést néhány érintettnek. Leg-
többször ezt a választ kaptam: „nehéz” vagy
„nem ajánlom senkinek”. Tehát a fiatal korosz-
tályt nem a felhőtlen optimizmus jellemzi. Még-
is, a városban járva egyre több új galériával ta-
lálkozunk.

A művészet lendülete

Kép a képben

P

zép csendben, fű alatt kú-
szott elő a hír, s csak alig-alig
rezegtette meg a honi kultu-
rális sajtót, hogy peren kívül

megegyezett fiával id. Vasilescu Já-
nos; így – legalábbis elvben –
nincs akadálya, hogy valóban köz-
kinccsé váljék a köz javára már ko-
rábban felajánlott, hatalmas értét-
kű művészeti gyűjteménye.

Vasilescu úr a 20. század ma-
gyar képzőművészetének jeleseit
gyűjtötte, nagyvonalúan. Aztán
meghallotta, hogy az Orbán-kor-
mány a Nemzeti Színház körüli
Millenniumi Városközpontban
kulturális fellegvárat, s benne az

éppen e korszakra specializálódó
Modern Magyar Művészeti Múze-
umot (4M) szándékszik építeni.
Ezért aztán miniszteri rábeszélés-
re egy alapítványon keresztül fel-
ajánlotta tekintélyes kollekcióját.
A sajtó mérsékelt lelkesedéssel fo-
gadta az évszázad talán legjelentő-
sebb kulturális adományának hí-
rét, s csak akkor lett újra boldog,
amikor az örömben rálelt az
ürömre: hogy a magánkollekció
családi vita miatt per tárgyát ké-
pezi.

A per árnya most elvonult, a
gyűjtemény újra makulátlan tisz-
taságában áll – hacsak a végrehaj-

tói raktár penésze rongyosra nem
rágta a képeket. Sebaj, hisz’ idő-
közben az adakozás kikötött befo-
gadója is huss, nincs többé. A pilla-
natnyilag is épülő 4M koncepcióját
megváltoztatták. A mai hatalom-
nak nyilvánvaló problémái van-
nak a 20. századdal, s a múltat el-
törölve, a kortársakra voksol.
Vicaverza: tavasszal ők is voksol-
tak rájuk.)

Némi fáziskéséssel a kulturális
minisztérium nem győz fogadkoz-
ni, hogy továbbra is vállalja a gyűj-
temény méltó bemutatását. Csak-
hogy nem a 4M-ben, mert azt az új
világ beköszöntével lestoppolta a
Ludwig Kortárs Művészeti Múze-
um. (Pardon: kijelölt független-
szakértő kurátorok – pl. a Ludwig
igazgatója és a kiköltöző helyét

megkapó Nemzeti Galéria főigaz-
gatója – döntése nyomán méltó-
nak találtatott a beköltözésre.)

Anélkül, hogy elsajnálnánk a
Ludwigtól a majdani szép új há-
zat, nem árt jelezni, hogy a kor-
társ magyar művészet bemutatá-
sára a több nagyléptékű állami
múzeum és kiállítóhely (Ludwig,
Műcsarnok, Ernst Múzeum, Fővá-
rosi Képtár) mellett a magángalé-
riák és műhelyek (pl. MEO,
A.P.A.) sokasága érez hivatást.
Míg a magyar művészet történeté-
nek egyik legizgalmasabb, legjobb
hazai és nemzetközi befogadói fo-
gadtatásra predesztinált korszaka,
a „modernnek” mondott 20. szá-
zadi – és maga a Vasilescu-
gyűjtemény is – mehet árulni a
Fedél Nélkült.                     –WIN

Hontalan gyűjtemény, költöző múzeum

AA  mmooddeerrnn  eesseettee  aa  kkoorrttáárrssssaall

S

„az utódok nem ismerik fel az elõdöket a fiúk 
nem ismerik fel az apjukat, a mai napig minden 

generáció azt hiszi, õ az, amelynek a hagyományt
meg kell teremtenie, és a történetet végre meg 
kell alapítania, hogy valamelyes folytonossággal 

rendelkezhessünk”.
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z angolszász államokban a
XIX. század óta sajátos kölcsön-
hatás figyelhető meg idealiz-
musuk és érdekeik határozott

érvényesítése között. Már 1829-es
Törökország elleni fellépését is el-
sődlegesen az Oszmán Birodalom-
ban élő keresztények érdekeinek vé-
delmével igazolta London. Társa-
dalmi berendezkedésük felsőbb-
rendűségéből kiindulva, az angol-
szász elitek meggyőződése, hogy
szinte vallásos küldetésük az egész
világot megjavítani, civilizálni.
Döntően ezzel igazolta, valamint a
„fehér ember méltóságával” Lon-
don gyarmatbirodalmának kiépíté-
sét, s Washington az egész ameri-
kai kontinens feletti gyámságát.  E
felfogást jelezte McKinley elnök
1898-as képviselőházi beszéde,
melyben a spanyol–amerikai hábo-
rúban elfoglalt Fülöp-szigetek jövő-
jéről hozott döntését – a szigetek
megszállását – indokolta. Álmában
az isteni megvilágosodás azt a fel-
adatot „rótta” Washingtonra, hogy
„...az egész szigetvilágot birtokba
vegye, nevelje, civilizálja a filippí-
nókat és felemelje őket primitív ál-
lapotukból...”. Nem meglepő, hogy
a megvilágosodást követően az el-
nök eleget tett „nevelői” feladatá-
nak és utasítást adott a filippínók
ellenállásának letörésére, mely
óvatos becslések szerint is mintegy
200 000  halálos áldozatot köve-
telt. 

E küldetéstudatból egyenesen kö-
vetkezik, hogy aki zavarja, vagy aka-
dályozza ezt a nagyszerű munkát,
nemcsak politikai vagy gazdasági ér-

telemben vett vetélytárs, hanem a
megtestesült, ezért elpusztítandó go-
nosz. Ez – a világot árnyalatok nélkül
jókra (szövetségesekre) és rosszakra
(ellenségekre) történő kettéosztása –
jellemezte Bush elnök beszédét a
szeptember 11-i terrortámadás más-
napján. E felfogás tette, s teszi mind-
máig lehetővé, hogy csak a „nevelen-
dőknél” vegyék észre a hibákat. Jel-
lemző, hogy a XX. század hajnalán a

The Times hasábjain a történelmi
Magyarország kisebbségeiért rend-
szeresen aggódó Seaton-Watson fi-
gyelmét „elkerülte” az ír kérdés, vagy
az amerikai indián népesség csökke-
nésének okai. McKinley 1898-as kul-
turális missziójával egy időben legiti-
málja az amerikai legfelsőbb bíróság
a faji szegregációt. S Virginia állam
legfelsőbb bírósága még 1966-ban is
megerősített egy ítéletet, mely letöl-
tendő börtönbüntetést szabott ki egy
fehér és egy fekete házasságért. Ek-
kor a fehérek és feketék szerelmi kap-
csolatára is alkalmazták a bíróságok
a fajtalanság fogalmát. A fenti tényál-
lás – a faji alapú vegyes házasság –
még 19 szövetségi államban volt bün-
tetendő, az egy ideje már nem alkal-
mazott törvényt Alabamában csak
2000-ben törölték el.

Ebben a szemléletben természe-
tesen a győzelem érdekében min-
den megengedett, hiszen a vereség
a jó bukását jelentené, így a saját
erőket mozgósítandó az ellenfél
akár démonizálható is. Jellemző,
hogy az angolszász sajtó már az I.
világháborúban is horror történe-
tekkel tüzelte az olvasóit, mint pl.
a német megszállók által levágott
kezű belga fiúcsecsemők legendá-
ja, vagy az álhír, miszerint a Köz-
ponti Hatalmak százezer számra
gázosítottak el hadifoglyokat Szer-
biában, továbbá részletes beszámo-
ló a brit hadifoglyok holttestének
szappanként történő „újrahaszno-
sításáról”. S hogy milyen fontos-
nak ítélte Washington a háborús
propagandát, azt jól jelzi a tény,
hogy az 1917. április 6-i had-
balépést követő második héten
Wilson elnök központi propagan-

dairodát állíttatott fel – melynek
feladata volt, hogy mozgósítsa az
amerikai közvéleményt a térdig
vérben gázoló, elállatiasodott né-
met, osztrák és magyar katonák el-
len. Talán mondani sem kell, hogy
az amerikai sajtó nem vett tudo-
mást az 1916-os ír felkelés angol le-
veréséről, vagy a francia csapatok
észak-afrikai „rendteremtéséről”.

A hangulatkeltés e módszerei kí-
sértetiesen hasonlítanak azokra a
jelentésekre – az inkubátorból ki-
rángatott kuvaiti csecsemők törté-
nete –, melyekkel az 1991-es Irak
elleni akcióhoz gyűjtöttek érveket.
S az sem nélkülözi a tanulságokat,
hogy ebben a hangulatkeltésben
nemcsak sokadrangú bértollnok-
ok, de olyan irodalmi nagyságok is
részt vettek, mint pl. Rudyard Kip-

ling, aki már 1915 elején követelte,
hogy rekesszék ki a németeket az
emberek közösségéből. Jellemző-
nek tekinthető, hogy 1917-ben
nem a Központi Hatalmak, vagy
Németország a fő ellenfél, hanem
antant dokumentumok szerint a
német „szellemet” kell kiirtani, a
vesztes nemzeteket „átnevelni”.
Tanulságos Ernest Hemingway
esete, aki leveleiben élvezettel
részletezi, riporteri útja során mi-
ként „intézett el” 122 német hadi-
foglyot. 

Ha a jó az abszolút gonosszal áll
szemben, akkor természetesen nincs
helye a tárgyalásoknak, az igaznak –
miként a keresztes hadjáratok ide-
jén – a totális győzelemre kell  töre-
kednie. Ezért, ha szükségét érzi, fe-
lülemelkedhet a nemzetközi jog elő-
írásain, mint az antant hatalmak
tették az I. világháborúban, amikor
megszállták a semleges Görögorszá-
got. S ebben a jó és rossz között fo-
lyó harcban már alig lehet helye a
semlegességnek, mindenki köteles
felsorakozni a jó oldalán. Sokatmon-
dó Churchill felháborodása a II. vi-
lágháborút követően, hogy az évszá-
zadokig angol gyarmatként kezelt
Írország nem sietett London segítsé-
gére a Németország elleni küzde-
lemben. 

Érdemes komolyan vennünk egy
olyan személy tanúságát, aki két
„szent háborúban” is meghatározó
szerepet töltött be, Winston Chur-
chillét. Aki emlékiratait a követke-
ző rezignált megállapítással zárta,
miután a II. világháború leírására
a legtalálóbbnak a „szükségtelen”
jelzőt találta, s a világégésre utalva
úgy vélte, nem azt a disznót vágtuk
le, amelyiket kellett volna: „Az em-
beri tragédia abban éri el csúcs-
pontját, hogy mi százmilliók fára-
dozása és áldozata és az igaz ügy
győzelme után még mindig nem ta-
láltunk békét vagy biztonságot és
hogy mi olyan veszélyek közepette
találjuk magunkat, melyek rosszab-
bak, mint amelyeket leküzdöt-
tünk.” – GRÓF TISZA ISTVÁN

k ü l p o l i t i k a

Ha a jó az abszolút gonosszal áll szemben, akkor
természetesen nincs helye a tárgyalásoknak, az
igaznak – miként a keresztes hadjáratok idején – 

a totális gyõzelemre kell törekednie. Ezért, 
ha szükségét érzi, felülemelkedhet a nemzetközi 
jog elõírásain, mint az antant hatalmak tették 

az I. világháborúban, amikor megszállták 
a semleges Görögországot

A

Háborús propaganda, kettős mérce és a nyers hatalmi érdekek

Amerika hadba száll
A terror elleni küzdelem és a tervezett Irak el-
leni akció ismét a figyelem középpontjába állí-
totta azt a tényt, hogy az Egyesült Államok és
leghűségesebb európai szövetségese, Nagy-Bri-
tannia igen sajátos képpel és önképpel rendel-
kezik. Ezért az angolszász hatalmak cselekede-
teinek megértéséhez hasznos lehet, ha röviden
áttekintjük, a XX. században miként viszonyult
Washington és London az általa vezetett hábo-
rúkhoz.
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em nagyon emlékszünk már rá,
de 1998 első felében robbaná-
sok rázták meg fővárosunkat.
Támadás érte a Fidesz-székhá-

zat, Szájer József fideszes képviselőt
és a kisgazda pártelnököt. Aki vissza-
emlékszik a Szájer lakásában a vasbe-
tonba ütött jókora lyukra, az tudhat-
ja, nem babra ment a játék, még ak-
kor is, ha nem halt meg senki. Ez
azonban eltörpül az Aranykéz utca
mellett: ott négy halott volt és tucat-
nyi sebesült. Sokáig nem tudtuk, mi
is történt pontosan. Ma már állíthat-
juk, hogy Ivan Lexa, a szlovák hír-
szerzés főnöke rendelte meg a me-
rényleteket a szlovák alvilágtól,
Meciar szlovák miniszterelnök utasí-
tására, hogy politikai zűrzavart kelt-
sen Magyarországon.

Kovács László 
történelmet ír….
A december elsejei román–magyar
ünneplés után azt reméltem, hogy
külügyminiszterünk elgondolkozik a
történelemről, az erdélyi magyarok
érzelmeiről, vagy legalább arról, volt-
e kézzelfogható eredménye a gesztu-
sunknak, hiszen a románok ősi szoká-
suknak megfelelően néhány nappal
később kihátráltak ígéreteikből. Nem
ez történt, Kovács László inkább úgy
döntött, egy parlamenti válasz alkal-
mával újraírja a történelmet: „…ha fi-
gyelt volna (Simicskó István fideszes
képviselő), akkor tudná, hogy decem-
ber 1-je nem Trianonról szól, nem Er-
dély visszacsatolásáról szól: december
1-je a gyulafehérvári nagygyűlésről
szól, ennek az évfordulója, ahol a
wilsoni elvek szellemében (tehát a
többség önrendelkezése alapján) je-
lentették be” Erdély és Románia egye-
sülését. „Tudjuk, hogy ha úgy történt
volna minden, ahogy Gyulafehérvá-
ron történt, akkor ma nem lenne
probléma, nem lenne vita.” Most ve-
gyünk egy nagy levegőt, és higgadtan
nézzük meg, hogy K. L. szavaihoz ké-
pest mi is a valóság: (1.) Erdélyt vissza-
csatolni Romániához aligha lehetett,
hiszen sohasem volt része. Ez a törté-
nelmietlen román értelmezés átvéte-
le. (2.) A külügyminiszternek forma
szerint igaza van, hogy a december 1-
je nem Erdély elszakításáról szól. A
gyulafehérvári  határozat I. pontja
ugyanis kimondta nemcsak Erdély,
hanem az összes románok lakta terü-
let egyesülését Romániával. Ez román
értelmezésben Erdélyen túl majdnem

a Tiszáig egész Kelet-Magyarországot
és „a Maros, Tisza és a Duna között
elterülő egész Bánátot” jelentette. Te-
hát Gyulafehérvár sokkal rosszabb,
mint Trianon – jellemző, hogy Buka-
rest követeléseit még a franciák is so-
kallták. (3.) Az érintett 26 megyében
a románok aránya alig több mint
40%-ot tett ki, szó sem volt itt román
többségről. Ezt a kisebbségi döntést
(ami egyébként az Erdélybe novem-
bertől bevonuló román hadsereg ár-
nyékában született) az akkori balolda-
li magyar kormányzat sem tartotta a
wilsoni elveknek megfelelő népszava-
zásnak, hanem pusztán „párthatáro-
zatnak”, amit 24 órán belül elutasí-

tott. Jászi és Károlyi a wilsoni elvek
megcsúfolásaként értékelte az ese-
ményt, őket pedig igazán nem lehet
nacionalista elhajlónak nevezni. Az
UFI értékelése: ebben a régióban az
nem példátlan, ha egy külügyminisz-
ter történelmet hamisít, az viszont az,
ha saját nemzete kárára teszi. Nem
várhatjuk el Kovácstól, hogy Bethlen
vagy Teleki elveit képviselje, de azt
igen, hogy legalább Jászit ne hazud-
tolja meg a magyar parlamentben.

Eörsi István és az 
orbáni fenyegetés...
Harmadik csapásként aztán jött Eörsi
István. Pontosabban ment, méghozzá

Bukarestbe, és a magyarságot rend-
szeresen támadó Adevarulban a ma-
gyar veszélyről beszélt: „Az ötven éve
tetszhalott revansista szellem újjáé-
ledt. Képzelje el, hogy a bennünket
ma körülvevő népeknek félniük kell
tőlünk irreális és abszurd vágyak mi-
att.” Hát igen, már látom is, ahogy
gyomorszájunkkal szétzúzzuk a szom-
szédok öklét, mint a Dél-Baranyában
a szerbek által  a föld színéről 1991-
ben eltörölt magyar falvak lakói. Lá-
tom a magyar koponyákat, amint ro-
mán bunkósbotokat törnek Marosvá-
sárhelyen, látom, ahogy mindenkit
megfenyegetünk, hogyha így viselked-
nek velünk, akkor írmagunk sem ma-
rad. A viccet félretéve: a helyzet az,
hogy a térségben egyetlen állam kér-
dőjelezi meg a fennálló határokat (Uk-
rajnáét) és ez Románia. Az orbáni kül-
politika ilyet sohasem tett, bár kétség-
telen, hogy 1945 óta elsőként tudott a
gyakorlatban ellenállni egyes szomszé-
dok nyomásának, és hogy ez konflik-
tust keltett. Igen, Eörsinek igaza van
abban, hogy éledezőben van a magyar
patrióta szellem. A magyar nemzet fo-
lyamatosan pozíciókat veszít a szom-
széd nacionalizmusokkal szemben, el
kell tűrnünk, hogy a szemünk előtt ra-
dírozzák ki történelmünket, hogy má-
sodrendű megtűrtek vagyunk sokfelé.
A piros-sárga-kékre mázolt erdélyi vá-
rosok, három szomszédos államban
vészesen és távolról sem csak „termé-
szetes okok miatt” fogyó magyarság
sorsa bizony ellenreakciókat vált ki,
mint ahogy az is, hogy egy írónk és
külügyminiszterünk paranoiából, tisz-
ta gyűlöletből, jobb esetben belpoliti-
kai célokból meghamisítja jelenünket
és múltunkat. Én eddig azok közé tar-
toztam, akik reménykedtek benne,
hogy a baloldali elit felülvizsgálja 1918
óta naiv, illuzórikus, eredményeit te-
kintve pedig tragikus külpolitikai gya-
korlatát. 2002 decemberében azon-
ban az árkok valódi betemetésének
minden reménye (sajnos!) megbukott,
mert Kovács, Eörsi és még sokan má-
sok beletemették történelmünket, ön-
érzetünket, alapvető érdekeinket. Azt
azonban – mielőtt hazaárulózni kez-
denénk –, vegyük figyelembe, hogy a
baloldali elit nem egyenlő a baloldali
emberek tömegével, sőt az MSZP-vel
sem. Sok MSZP-közeli külügyest, ta-
nácsadót, újságírót ugyanúgy megdöb-
bentett Kovács külpolitikai ámokfutá-
sa, mint minket. Őket meggyőzni és
nem elvadítani kell.     – G. MICHAEL

N Az Aranykéz utcai finomhangoló

A decemberi elhajlás után nem kívántunk újra a
nacionalizmus bűnébe esni, de lapzárta után há-
rom olyan esemény is történt, ami visszanyomott
minket a retrográd mocsárba. Kiderült, hogy a
szlovák hadjárat hazánk NATO-tagsága ellen nem
ért véget 1997-es meghívásunkkal, sőt, igazából
akkor kezdődött és az Aranykéz utca felrobbantá-
sában kulminálódott. Hallhattuk, hogy Kovács
külügyminiszter a parlamentben Jászi Oszkárt,
Károlyi Mihályt és az 1918–19-es baloldali magyar
kormányokat is meghazudtolva új történelmet
írt, és olvashattuk, hogy Eörsi István szerint az
Orbán-kormány alatt félelemben kellett élnie a
szomszéd népeknek.

Szomszédságunkról és külpolitikánkról

Pozsonyból 
rendelt robbantások…



fájdalmas hallgatás csendjét elő-
ször Nemeskürty István „Requi-
em egy hadseregért” című köny-
ve törte meg, majd elkészülhe-

tett Sára Sándor huszonöt részes em-
lékező dokumentumsorozata. Azu-
tán sorban kerültek felszínre az
újabb és újabb megemlékezések. Ma-
napság pedig a napisajtóban, inter-
netes fórumokon bontakoznak ki
minden évforduló kapcsán parázs vi-
ták az eseményekről, amelyek azon-
ban rendszerint a Horthy-rendszer
megítélésével kapcsolatos, véget nem
érő szóváltássá fajulnak. De legyenek
ezek a viták bármily haszontalanok,
a kérdés mégis jogos: miért kellett
magyar katonáknak hazájuktól tá-
vol, nyomorúságos körülmények kö-
zött elpusztulni? Miért küldték ki a
frontra a második hadsereget, és ki
a felelős a bekövetkezett katasztrófá-
ért? Nehéz ezekre a kérdésekre rövi-
den válaszolni, de az ügy néhány vo-
natkozása mindenképpen figyelmet
érdemel. 

Először is: a történelmet mindig
csak a kor viszonyainak, sajátosságai-
nak figyelembevételével szabad meg-
ítélnünk. Akkoriban pedig a náci
propaganda hatására még Magyaror-
szágon is sokan hitték: bizonyosan
bekövetkezik az 1942-re meghirde-
tett végső német győzelem. Hitler
Európa nagy részét megszállva tar-
totta, az amúgy is elérhetetlenül tá-
voli angolszász nagyhatalom nem-
igen szólt még bele a háború mene-
tébe, az igazi realitást jelentő, kon-
zekvensen magyarellenes politikát
folytató Románia és Szlovákia vi-
szont a németeknek tett nagyvonalú
ígéreteikkel sakkban tarthatták a ná-
ci követeléseket csak vonakodva telje-
sítő és visszaszerzett területeit féltő
Magyarországot. Azt is kevesen tud-
ják, hogy 1942 januárjában maga
Keitel vezértábornagy érkezett Buda-
pestre – zsarolni. Hitler ugyanis a
teljes magyar haderőt be akarta vetni
a keleti fronton. Keitelnek csak any-
nyit kellett mintegy mellékesen meg-
jegyeznie, hogy Antonescu milyen
készségesnek mutatkozott a katonai
részvétel tekintetében, és hogy Hit-
lernek ez mennyire kedvére volt… A
magyar vezetés erdélyi magyarokkal
való zsarolásának talán első történel-
mi példája. Ennek fényében már job-
ban értékelhetőek a magyar tárgyaló-
delegáció erőfeszítései, melyek nyo-
mán a németek végül „beérték” tíz

hadosztállyal. Az ezekből felállított
második magyar hadsereg teljes né-
met irányítás alá került, a magyar ve-
zérkarnak nem volt semmilyen bele-
szólása a műveleti tevékenységbe, ép-
pen csak a parancsnok volt magyar.
A megállapodás szerint a németek
biztosították volna a felszerelés jó ré-
szét is, ezt a vállalásukat viszont –
mint ismeretes – később súlyosan
megszegték, és ez is volt a tragédia
egyik kiváltó oka. Persze a tárgyalá-
sok idején még szó sem volt télről

meg szovjet ellentámadásról, a had-
sereget – tehermentesítő erőként – a
nyári, viszonylag könnyűnek ígérke-
ző déli hadművelet idejére vették vol-
na igénybe, ennek sikere pedig
amúgy is valószínűnek látszott.

A továbbiak már ismertek. A tör-
ténet azonban a sok tízezer magyar
honvéd és munkaszolgálatos pusztu-
lásával még nem fejeződött be, min-
denképpen kellett ugyanis egy bűn-
bak. Ezt az új hatalmasok Jány
Gusztáv vezérezredes, az elpusztult

hadsereg volt parancsnoka személyé-
ben vélték megtalálni. Őt a kataszt-
rofális vereség után nyugdíjazták, to-
vábbi katonai szerepet nem vállalt,
távol maradt a politikától is.
Szálasiék ajánlatát, hogy vegyen
részt a védekező harcokban, elutasí-
totta, a közeledő szovjetek elől beteg
feleségével Németországba mene-
kült. 1946-ban, hallva, hogy egykori
tiszttársait koholt vádak alapján sor-
ban vonják felelősségre a doni csata-
vesztésért, bajtársai minden kérlelé-
se és figyelmeztetése ellenére enge-
délyt szerzett a hazatérésre. Itthon
azonnal letartóztatták és emberek
törvénytelen megkínzására és meg-
ölésére való felbujtás vádjával  nép-
bíróság elé állították. Jány akkor úgy
vélte, személyes áldozatával meg-
mentheti tiszttársait az igazságtalan-
ságtól. 1947 őszén végül nyilvános
koncepciós perben mint háborús
bűnöst halálra ítélték és agyonlőt-
ték. 

Az ítélet azonban egyáltalán nem
volt megkérdőjelezhetetlen. Szintén
kevesen tudják ugyanis, hogy az ügy-
ben eljáró tanácsvezető bíró (akit a
vérszomjas ülnökök leszavaztak) és a
Népbíróságok Országos Tanácsa is –
érezve a kirívóan szigorú ítélet igaz-
ságtalanságát – szótöbbséggel kegye-
lemre ajánlotta Jányt. A halálos ítéle-
tet végső soron Tildy Zoltán köztársa-
sági elnök hagyta helyben.

Már elhunyt neves történészünk,
Gosztonyi Péter szavával élve „bi-
zarr” dolog, hogy valakit – aki egyéb-
ként katonai karrierje folyamán
mindvégig korrekt módon járt el –
azért ítéljenek halálra és végezzenek
ki, mert nem állt helyt az ellenséges
támadással szemben. Vádként fogal-
mazták meg Jányval szemben az elhí-
resült, elkeseredettségről és kétség-
beesésről tanúságot tevő, túlságosan
kemény hangvételű napiparancsát is,
melyben úgy fogalmaz, hogy a máso-
dik magyar hadsereg „elvesztette be-
csületét”. Kemény szavak, valóban,
azt viszont következetesen elhallgat-
ják, hogy nem sokkal később egy má-
sik hadparancsában korrigálta érzel-
mektől túlfűtött véleményét: „becsü-
lettel állta a harcot” – írta hadseregé-
ről Jány, aki ha jó hadvezér nem is
volt, halált csak ezért mégsem érde-
melt volna. Mindezt csak a tisztánlá-
tás és a történelmet még mindig sok-
szor elborító vörös köd eloszlatása ér-
dekében írtam itt le.     – NÉPNEVELŐ

m ú l t i d é z õ
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Hatvan esztendeje, 1943. január 12-én kezdődött
meg a Magyarországtól több ezer kilométerre
hömpölygő Don folyó kanyarulatában a magya-
rok cannae-i csatája, a német követelésre felállí-
tott második hadseregünk tragikus felmorzsoló-
dása. A háború után hosszú évekig suttogva sem
lehetett beszélni a „fasiszták” pusztulásáról, akik
a kommunista doktrína alapján egy vesztes rend-
szer gépezetének bűnös eszközeiként voltak el-
könyvelve. 

Visszavonulóban

Kérdések egy szőnyeg alól előbújó témához

Értük sem 
szólt a harang



lrugaszkodási pontként azért
esett választásunk Torkos Matild
írására, mert a talán túlságosan
is komoly polgári napilap ezút-

tal olyan cikket közölt, mely iróniá-
ja a mi szívünknek is igen kedves.
Csüccsenjünk hát rá egy rövid be-
kezdés erejéig az érzésre: „A D–209-
es kódszámon nyilvántartott szigo-
rúan titkos állományú kémelhárító
tiszt tiszteletet érdemel legalább a
szakmabeli jamesbondoktól, hiszen
a Népszabadság szerint sikerült úgy
felszívódnia Castro távollétében a
szocialista béke szigetén, hogy se a
kormányszóvivő, se a kancellária,
de még a Külügyminisztérium se
tudta, hol tartózkodik a miniszterel-
nök. Talán csak Bush elnöknek je-
lentette a mindenre egyre kiterjed-
tebben figyelő Éberség Hivatal,
hogy a »taszári sas« elhagyta fész-
két.”

A miniszterelnök kubai látogatásá-
nak részletei már ismertek. A védeke-
zési stratégia vezérfonalát kezében
tartó Draskovics kabinetfőnök csúsz-
tatásai, ahogy a pápát is ide keveri,
azonban igen kínos. (Mintha kokté-
lozni, meg napozni ment volna oda
őszentsége. Különben is, a pápa nem
politikus, hanem Krisztus szolgája.)
Ám nem is ez a kommunikációs koro-
na legszebb ékköve, hanem a kok-
télozós duma, melyből nem enged-
tek.  Nem túl hiteles egy „szegénység-
párti” miniszterelnöktől, aki saját fi-
zetését egymillióra emeli, aztán kicsit
sajnáltatja magát, hogy a napfényes
Kalifornia nem fért bele. Egyem a szí-
vét. Tény, az őt megválasztó egyszerű-
sített embereknek ez nem tűnik fel.

Plusz itt van ez az alkoholközpontú-
ság. Péternek is megvan a témát érin-
tő privát látomása. Ha szerinte a fia-
talokat az érdekli, hogy meg tudják-e
venni azt a bort vagy azt a whiskey-t,
amit akarnak ugye, akkor nem sza-
bad azon csodálkoznunk, hogy ő ma-
ga is a koktélok alapján tájékozódik.
A mezőnyt tekintve egész visszafogott.
A Gyula biztos a vodkára nyomult vol-
na Moszkvában azzal a szöveggel,
hogy ha tél, hát legyen tél, proszit.

A Magyar Nemzet szerzője végre
megtalálta a stílust, melynek segítsé-
gével feltárhatjuk felszínre hozhatjuk
a Medgyessy-jelenség kincsesbányájá-
ban rejlő leleteket. Mert a kormányfő
esetlen faragatlansága, szociális érzé-
ketlensége és e kettőt beborító nyelv-
gyalázás csak az abszurd humor tér-
idő rendszerében definiálható. 

Bár lehet, hogy túl sokat tétele-
zünk fel a második közjogi méltóság-
ról, s valójában egy (nem túl) kreatív
stáb dolgozik a kínos kérdésekre
adandó válaszokon, melyet aztán a fő-
nök szájába tuszkolnak, ahonnan a
maga bohókás formájában bújik elő
később. Mint Torkos Matild cikkében
is említett „hol van meleg, hol süt a
nap” válasz már-már meteorológiai
magasságokba emel. A szerző nem is
fukarkodik a vitriollal: „nyáron még
az is számított, hol nincs árvíz”. Szó-
val, ott van az írás, ahol vágyaink sze-
rint ilyen ziccerek esetén lennie kell.
Pontos és szórakoztató. Ez a pálya,
ezen kell csoszogni.

Abban pedig biztosak lehetünk, a
miniszterelnök miként eddig, a jövő-
ben is ilyen magas labdákat ad majd
fel. Valaki igazán lecsaphatná.  – ZAB

Lapunk rendszeres olvasói már megszokhatták,
hogy ezen az oldalon, az elfogadhatatlan gondo-
latokat közlő zsurnál-kommandósok gondo-
latkísérleteit igyekszünk tisztába tenni, vagy épp
korrektre fazonírozott publicisztikák alól kilógó
lólábat rángatjuk. Ezúttal szakítunk nemes ha-
gyományunkkal, s egy politikusi kórképet felskic-
celő írást gondolunk tovább, mely a Magyar
Nemzet, Egy szivar Kubából című, január 7-i
vezércikke is egyben. 

E
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Koktél, ruha
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osem értettem igazán, miért jó
az, hogy néhányan kizárólag
politikai szűrőn keresztül vizs-
gálják a világot, legyen szó

sportról, színházról vagy éppen iro-
dalomról. Vegyük például a hazai
könnyűzene világát. Szívesebben
kéne hallgatnom Szikora Robit a Pa-
Dö-Dönél (holott egyikről sem
vagyok valami nagy véleménnyel)?
Vagy Ákost az Anima Sound
Systemnél (bár mindkettőt
szeretem)? Nem az határozza meg
egy-egy előadó művészi   munkássá-
gának értékét, hogy hasonló politi-
kai véleményen vagyunk-e vagy sem.

A Demokratában megjelent
Sorstalanság-„kritika” is hasonló
gondolatokat ébresztett bennem: az
egészről ordít, hogy nem azért kell
nem szeretni Kertész Imrét, mert
rossz a regénye, hanem azért rossz a
regény, mert a kritikus (úgy is, mint
magyartanár) nem kedveli Kertészt.
Lehet Kertész Imre nyilatkozataival
egyet nem érteni, ugyanakkor nem
szabad ennek fényében vizsgálni iro-
dalmi teljesítményét, Nobel-díját.
Különösen abszurd az „Egy Nobel-
díjas mű a magyartanár szemével”
alcím, „Az Év Autója az autószerelő
szemével” és hasonló elemzések
rémlenek fel az egyszeri olvasó előtt.

Sokakhoz hasonlóan a díj elnye-
résekor hallottam először Kertész
Imre nevét, s a Sorstalanságot azzal
a tudattal vettem kezembe, hogy az

első magyar Nobel-díjas író fő
művéről van szó. A kritikus ma-
gyartalannak bélyegzett „sorstalan-
ság” szó, bár valóban nem szerepel
értelmező szótárainkban, jól adja
viszsza az egész regény hangulatát. A
cikk második részében tárgyi tévedés
is előfordul (nem Pjetykáról, az
ápolóról, hanem az egyik betegről
derül ki, hogy beszél magyarul), ami
szintén rossz fényt vet a kritikus tár-
gyilagosságára. A szerző fel-
háborodással ír arról, hogy Kertész
irodalmi tananyag lesz, esetleg
érettségi tétel is. Ettől még nem
csökken Krúdy Gyula és Márai
Sándor (akiket Kertész több nyi-
latkozata szerint is nagyra tart), vagy
éppen Wass Albert életművének
jelentősége, értéke.

A Nobel-díj kapcsán egyes
baloldali/liberális pitbull-zsurna-
liszták is reflexből mentek le kutyá-
ba, s megpróbáltak politikai tőkét
kovácsolni az eseményből. Ennek
legszebb példájaként Eörsi István a
Hetek című hetilapban nemes egy-
szerűséggel, kinyilatkoztatja: „A ma-
gyar jobboldal a vécébódé háta
mögötti gödör szintjén áll.” 

Ha sikerül megvédeni a Nobel-
díjat a Szabóhoz és Eörsihez hason-
ló (bal- és jobboldali) ideológiai
bozótharcosoktól, akkor az lehet,
aminek lennie kéne: egy magyar író
irodalmi teljesítményének elis-
merése.      – TURUL

„Ám a holokauszttéma az író további munkássá-
gának is szerves részét képezi. A most 73 éves
Kertész azt mondja: még ír egy új regényt, amely-
lyel végleg lezárja holokauszttörténeteit. Ám nem
lehet kétséges, hogy ez a témakör a jövőben is ki-
apadhatatlan és gazdag forrást jelent majd, de
már minden bizonnyal Nobel-díj nélkül, mert fel-
tehetően KKeerrttéésszz Imre az első és utolsó
holokauszttúlélő, aki ebből az egy évig tartó lá-
geréletből Nobel-díjat faragott.” (SSzzaabbóó Kálmán:
Arctalanság – Egy Nobel-díjas mű a magyartanár
szemével című írása a Magyar Demokrata 2002.
december 19-i számában.)

Az Év Autója az 
autószerelõ szemével

S



ajon mi szeretett volna lenni a
kamasz Gerő András abban az
időben, amikor mamája munka-
helyének balatoni üdülőjében

töltve a nyarakat, úgy fejlesztette irá-
nyítási készségét, hogy ő rendelke-
zett, ki mikor használhatja a vállalati
csónakokat? Miért ne gondolta volna
a függetlenített pártmunkás mama és
a külügyes papa által biztosított csalá-
di jólétben hősünk, hogy majdan a
Habsburg-birodalom kutatója lesz?
De hogy a nevezetes család feje támo-
gassa, az talán mégsem fordult meg a
fejében. Igaz, attól függ, merre fordul
a világ, minden benne lehet a pakli-
ban. Századokkal előbb a Fuggerek,
most meg a Gerők támogatják földré-

szünk eme régi (bár éppen most egy
trónon sem) uralkodó dinasztiáját.
Ezúttal azonban az induláshoz Ma-
gyar-tőke kellett, ami szokatlan a tör-
ténelemben. Nemrég nem múlt el hét
a mai magyarországi kormánysajtó-
ban annak fölhánytorgatása nélkül,
hogy a Fidesz-politikusok egy része
együtt volt kollégista. Érthetően egé-
szen más, nem bűn, ha az oktatási
miniszter Magyar Bálint és Gerő
egyetemi csoporttársak voltak. Have-
rok egymást közt, kétszázmillió forint
szivárog el! – sivítanánk, ha baloldali
revolverlap lennénk. Vajon olvasta-e
Ottó királyfi, milyen csúfondárosan
írt az általa személyesen ismert I. Fe-
renc József királyról Gerő András?

Vagy Erzsébet királynéról, akitől elvi-
tatta, hogy tényleg szerette a magya-
rokat, de legalábbis nem őszintén sze-
rette. Persze a rebellis nemzetnek szá-
zadok folyamán sokkal többet meg-
bocsátott és elnézett a família, nem-
hogy efféle szemétkedéseket. Azt hall-
juk, hogy Gerő professzor nem tud
németül. Most tanul, mert amikor
egy ideig orosz iskolába kényszerült,
el volt zárva tőle. A történész szeren-
cséjére soha annyi Habsburg nem be-
szélt magyarul, mint ma. Nagy későre
nekik is megjött az eszük, így a nyelv
nem akadály. Időnként olvasni a nyu-
gat-európai sajtóban, hogy a monar-
chikus érzés manapság eleven Euró-
pában. Sosem tudni, badarság-e ez.
Habsburg Ottó láthatólag több vasat
tart a tűzben, s ezzel ugyancsak talál-
gatásokra szolgáltat okot. A régi jó

Habsburg-stratégia a házasodással
ma valószínűleg már nem működik.
Noha lehet még pártában Habsburg
kisasszony (a válás sem probléma),
és a Gerő családban is meggondol-
hatják magukat a fiúk. 

Elvégre, ha tetszik, ha nem, a
Gerő is történelmi név Magyarorszá-
gon. Persze annyi abszurditás esett
már meg ebben a körben, hogy há-
zasság nélkül sem lehetetlen trónra
kerülni. Képzeljük el, amint megala-
kul a magyar alkotmányos monar-
chia! Az esztergomi érsek esetleg
nem lesz hajlandó koronázni,
Medgyessy miniszterelnök valószí-
nűleg igen, mert ilyet még úgysem
csinált, és végre komoly ürügy lesz
arra, hogy a korona kikerüljön a
parlamenti kupola alól. 

– SZABAD KURUC
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aróti Éva interjúja Görgey Gá-
bor kultuszminiszterrel a Ta-
lálkozások magazin 2002. de-
cemberi számában egyértel-

művé teszi, hogy a dorombolás
műfaját is minimum kétfélekép-
pen lehet, sőt kell művelni. Plurá-
lis demokráciában plurálisan illik
nyallintani is. Az újságírói szakma
mesterfogásait a szocializmus kora
kádári korszakában elsajátító meg-
bízható (sajtó)munkások, azaz a
Veress Jenő, Aczél Endre fémjelez-
te tündöklő fénynyalábok, a ha-
sonszőrű szocialista-kapitalista
elvtársak lépteit pásztázzák, fóku-
szálják dicsérőleg. Megvilágított
erényeik gyökere a pártállami idő-
kig nyúlik vissza. Kéz a kézben ha-
ladnak a ma már közelebbről meg
nem nevezett úton. Döngő lépteik
nyomán nyílik ezernyi szempár,
dobban egy ritmusra megannyi
szív. Egy-egy jól eltalált Aczél-pub-
licisztika után szinte vezényszóra
érzékenyül el az ország érdesebb
fele, miniszterelnökére gondol-

ván. 
Barótinak nem a plebs a célkö-

zönsége. A „Költő, író, műfordító
és miniszter” című produkciójá-
ban historizáló magasságokba
emeli alanyát. Az 1945 előtti korra
még visszaemlékezni tudó szűk
elithez szól. A miniszter jól csengő
előneve tálcán kínálja e könnyű
megoldást. Plusz a sörreklámoktól
az autógyártásig a hagyomány
kulcsfogalmára helyezi a hang-
súlyt, ez a trendi, miért tenne ő
másképp.

„Életrajzi adatok pedig vannak.
És van, ami meghazudtolja mind-
ezt. Charme, otthoni pihenésében
is elegancia, megnyerő férfiasság,
intellektus – mit lehet még állítani,
különösen akkor, amikor egy mi-
nisztert nem illik agyondicsérni.
(Sic!) Görgey Gábor nem is ezért és
nem így vívja ki a tiszteletet.”

Frankón a pörge bajszú joviális
nagyapó képe ugrik be az idézett
bekezdést olvasván, az egyik kávé-
reklámból. Valószínűtlenül be-
áramló fény, selymesen csillogó

tárgyak, ő maga hintaszékben bil-
leg, boldogság és harmónia. A ké-
pet csupán a valóság, azaz Görgey
miniszter elmúlt féléves munkás-
sága zavarta meg kissé. Persze ki
emlékszik már a nyílt pályáztatás-

kikerülési próbálkozásáról, a TH
múzeum ellehetetlenítésére tett
kísérletet, elnéző magatartásával
nyugtázó földi halandóra. Ő, mi-
ként a kérdések is sugallják, felet-
tünk álló, elegáns államférfi:
„Nagyon jól néz ki.” – így Baróti
Éva. Nehéz ilyen „bájos” újság-
írói felütésre normálisan reagál-
ni. Legyünk őszinték, nekünk
sem sikerülne elsőre. 

Azonban Éva összekötő szöve-
ge sem gyenge: „A hosszú élet mel-
lett a Görgeyekre jellemző volt,
hogy alkotó tevékenységet folytat-
tak.” Persze, felvettek, letettek
ezt azt, nyugodtan elpepecselget-
tek. Ez a hosszú élet titka. Az
Utolsó Figyelmeztetést szerkesztő-
sége mégis a következő (Fásy Ádá-
mot megszégyenítő) kérdésért
ítélte oda Baróti asszonynak a dí-
jat: „Kétezer-kettőben a kultúra
támogatása érdekében szinte min-
dent mozgósítottak. Így lesz ez a
jövőben is?”

Így.                             – ZSOMBI

DDoorroommbboollóó  cciiccuuss--ddííjjB

Gerő, a közpénzelverő? • Habsburg-kutatás némettudás nélkül

Életünket és bérünket!
Lapunk sem maradhat ki a Habsburg alapítvány
véleményezéséből. Olyan szép magas a labda,
hogy nem leütni hiba lenne. Igaz, a dolog fordít-
va is elsülhet, hiszen egy tudományos kutatásnak
álcázott üzleti vállalkozásnak – mint ez – minden-
féle vélemény reklámnyereség is lehet.

V



2 0 0 3 . j a n u á r •  2 1

e menjünk most bele abba, hogy
az elnök miért küldte vissza,
(mert a törvény diszkriminál),
meg milyen a riport hangneme

(de, mégis, menjünk: uszító), meg
miért baromság az egész riport. A
gempa kipengetésének egyes össze-
függéseit igyekszünk mostan megvi-
lágítani. Mert sokan éreztünk már
olyasmit, hogy néha a fránya bolsik-
nak igazuk lehet, példának okáért az
egyházfinanszírozás ügyeiben. És
szó, ami szó: József atya vasárnapon-
ként, hát valóban, (khm), néha na-
gyon akadozva beszél (fejvakarás).
Máskor meg bítzenének mondja a
hardkórt: az meg kifejezetten gáz. E
kérdés körüljárásában a téma legne-
vesebb szakértői segítenek nekünk.

Totya 
padtársunk volt általánosban.  Két
dolog fűz össze minket. Egyfelől ő
tanított meg bennünket arra, ho-
gyan kell a nyelvünket úgy össze-
gyűrni a szánkban, hogy a nyelvgyö-
kér közelében lévő gombostűfejnyi
nyílásból ne csak szivárogjon a nyál,
hanem a nyomás alatt akár több mé-
terre elspricceljen. Ezzel sok vidám
percet szereztünk társainknak, taná-
rainknak. Másfelől Totyával egy ha-
jóban eveztünk, amikor Szilvi néni-
ről volt szó. Szilvi néni oroszt taní-
tott, eszetlen jó nő volt, és kedvelte a
mély dekoltázsokat.

Totya biztonsági őr lett. Kétha-
vonta egyszer elmegyünk biliárdoz-
ni, mert az sport, de lehet közben
sörözni, és mégsem vagyunk otthon.
Amikor két óra után fáradtan ka-
paszkodunk a zenegépbe, imigyen
szól öreg kenyeresünk: „Én b..meg,
nem tudom mit akarnak ezek a pa-

pok, b..meg. K..va drága ruhákban
szaladgálnak, vazeg, mindegyiknek
autó van a s.gge alatt, b..meg. Fog-
dossák a gyerekeket, vazeg. A ke-
resztanyám is mesélte …” Itt szakít-
suk félbe Totyát, és nyugodtan
mondjuk neki azt, hogy hagyja abba
a baromságait, játszani jöttünk. To-
vábbra is járjunk vele biliárdozni,
de efféle megszólalásait nyersen int-
sük le. Totyánál ütősebb probléma 

Gomez,
a rendszergazda. Középiskolába jár-
tunk vele együtt, ugyanabban a csa-
patban kosaraztunk. Jóban vagyunk
mostanság is, néha végighajtunk egy
meccset, és aztán sörözünk. Gomez
ötször látta a Mátrix című filmet, és
egyszer áramszünet idején, gyertya-
fény mellett elolvasott egy Hetek-et.

A két élmény akkora hatással volt
rá, hogy azóta kényszeresen nyilat-
kozik transzcendens ügyekben.
Gomez nézetei a következők: „Nézd
én nem mondom, hogy a vallásra
nincsen szükség. Sőt: én megpróbál-
tam elmenni a templomba és beszél-
tem is az atyával, de tudod, szívatott,
meg megkérdezte, hogy bérmáltam-
e meg ilyen baromságok. Tudod, az
egyház jobban tenné, ha szétosztaná
mindenét a szegények között, ahogy

ezt a Jézus is mondta. Ápolnák a
drogosokat. Az embert megállítják
az utcán meg minden.” Erre eleve-
nítsük fel néhány alapvető egyházi
ismeretünket. Tehát: a történelmi
egyházak nem folytatnak utcai térí-
tést. Különítsük el neki nagy vona-
lakban a történelmi felekezeteket.
Ez meg fogja zavarni. A lelkészek
személyét ért kritikára vegyük elő
azt a mélyen demagóg érvet, hogy a
rendőrök, a tűzoltók, és a BKV-el-
lenőrök között van ilyen is, meg
olyan is, ettől még szükség van rá-
juk. Aztán a BKV-ellenőrökre vonat-
kozó kitételt vonjuk vissza, mond-
ván: rájuk nincs. Így egy ponton vég-
re egyetérthetünk, és mélyen hitele-
sekké válunk. Az egyház vagyoná-
nak felosztásán mosolyogjunk min-
dentudóan, és mondjuk el, hogy a
mai világban, amikor minden na-
gyon drága („nézd meg ezt a vizezett
Gössert, ez 450 pezó, láttál már
ilyet?”), ahhoz, hogy az egyház a
krisztusi misszióját be tudja tölteni,
nem megfelelő út a vagyontalanság.
Magyarországon egyébként az egy-
házi intézmények gondozzák a leg-
több drogost. És az egyházi szeretet-
otthonokba sokkal hosszabb ideig
kell várni a bejutásra, mert a több-
ség oda szeretne menni. Ne remény-
kedjünk abban, hogy Gomez meg-
tér. Talán elgondolkodik, és ha eze-
ket az érveket sokszor elmondjuk
neki, kicsit visszavesz a lendületből.
És talán a kislányát egyházi iskolába
adja majd évek múlva, mert „ott
rosszat nem tanulhat”.

Kornél
a legkomplikáltabb. Kornél doktor-
izik, nyelvfilozófiából. Feleségünk
legjobb barátnőjének a lövő-
legénye. A legutóbb szüreten egy-
más mellett dolgoztunk, és jó szöve-
ge volt. Politizálni nem szabad vele,

mert akkor elkattan a burája. Kor-
nél lesz az SZDSZ új címerállata,
ha megszabadulnak a nemzetiszín
madaraktól. Kornél a 168 Óra pub-
licisztikáit mondja fel, tetszőleges
helyre beszúrva a „diszkurzivitás”,
és a „Kis János azt írta” kifejezése-
ket. Szerinte az egyházakat tartsák
el a hívek, és a papok ne politizálja-
nak a szószéken. Ja, igen: és az álla-
mot válasszuk el az egyháztól.
Rendben, mondjuk erre mi. Akkor
lesz az igazi balhé. Ezentúl min-
denki perkál az esküvőért, temeté-
sért, harangozásért, keresztelőért,
lelkigondozásért, ebédhordásért:
nem annyit, mint most, hanem pia-
ci árat. Akik meg nem fizetnek,
azok majd élnek, mint a vadak,
összeadja őket az anyakönyvvezető,
harangozzanak maguknak otthon,
és majd elkaparják őket valahol. És
aztán karácsonyig egy szót se hall-
junk. És ki lehet próbálni: milyen
érzés, hóban-fagyban, kánikulában
járni a ránk bízott híveket. Korné-
lunkat zavarba hozhatjuk azzal,
hogy meghatároztatjuk vele a köz-
élet és a politika különbségét. Majd
szendén pillogva kérdezzünk rá ar-
ra, hogy mikor hallott olyan prédi-
kációt, amely a közlekedési lámpák
ütemezéséről szólt. Helyes. Tehát
az egyházak rendszerint olyan dol-
gokban nyilatkoznak, amelyekről
úgy érzik, hogy a keresztény ember-
nek véleményt kell nyilvánítania ró-
la. Ez lehet zavaró, de a keresztény
hitelvek ilyenek: vannak. Mit jelent
az állam és az egyház elválasztása?
Van polgári anyakönyvezés és még
senkit sem köteleztek a körmenet-
ben való részvételre. Mi kellene
még? Hát semmiképp nem az, hogy
az állam világítsa át az egyházakat,
mint ahogy a Szadi szerette volna.
Szép kis elválasztás.                 –
IRSAI OLIVÉR
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Magyarországon egyéb-
ként az egyházi intézmé-
nyek gondozzák a legtöbb
drogost. És az egyházi

szeretetotthonokba sok-
kal hosszabb ideig kell

várni a bejutásra, 
mert a többség oda 

szeretne menni

A ma világának lényegét a ganxta-rap Henri Berg-
sonja foglalta össze. „Virítsd a lóvét” – mondá. E
szemszögből tehát messzemenően a korszellemet
követte a vöröskettes stábja, amikor legalább há-
rom infúzióra felfűzött néniket mutogatott, hogy
aszongya: „Ezek az emberek ellátás nélkül ma-
radhatnak, mert a köztársasági elnök visszaküld-
te a parlamentnek a helyzetük javítására kidolgo-
zott szociális törvénycsomagot.”

N

Oli bácsi megmongya a frankót

Az egyházakról

Oli bácsi Totyával és Gomezzel tárgyal



– Mi volt eddigi életed meghatáro-
zó élménye?

– Tizenhárom évesen tudtam meg,
hogy édesanyám katolizált zsidó család-
ból származik, édesapám pedig keresz-
tény. Ettől fogva érdeklődni kezdtem a
származásom iránt. Zsidó irodalmat ol-
vastam, aztán énekeltem egy zsidó kó-
rusban is. 1989-ben az Anna Frank
gimnáziumban tanultam tovább.
Olyan dolgokat tanulhattam meg, ame-
lyek a zsidó kultúrához kapcsolódnak.
Valamennyire beszélek héberül, jártam
egy rövid túristaúton Izraelben. Birto-
kosa vagyok egy olyan tudásnak, amely
elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember
megértse egy nép sorsát. Sőt, úgy gon-
dolom, ez a mai magyar világ megérté-
sében is sokat segít. 

– A kilencvenes évek elején a ma
kormányzó blokk és klientúrája tele-
harsogta a világot és honi médiáját
azzal, hogy Magyarországon „tom-
bol az antiszemitizmus”. Mennyire
szűrődött be az iskola falai közé ez az
egzisztenciális alapon űzött nácizás,
antiszemitázás? 

– Arról szólt a négy év, hogy innen
„el kell menni”. Nyílt gyűlölködés folyt
az antiszemitának bélyegzett Antall-
kormány ellen. Érdekes, hogy a rend-
szerváltozás óta divat lett „zsidónak
lenni”. Sőt, a korábbi kommunista an-
tiszemitákból bősz filoszemiták lettek…
Nekem rengeteg olyan iskolatársam
volt, aki nem is volt zsidó. Őket a zsidó
származásúak sajnos többnyire lenéz-
ték. Aztán sokan kivándoroltak Izrael-
be, de amikor kiderült, hogy katoná-
nak is el kell menni, akkor azonnal
visszamenekültek Magyarországra.

– Ilyen előzmények után hogyan
sikerült beilleszkedned az életbe? 

– A családi hátterem szerencsére na-
gyon jó, és édesanyám nem úgy nevelt,
hogy bárkit is gyűlölnöm kellene. Ma-
gyarországon persze egy csoportnak ér-
dekében állt és áll, hogy kéretlenül „fel-
karolja” a zsidó kisebbséget, akiket sze-
rintük „üldöznek”. De ez nem igaz, a
zsidókat nem üldözik. Legtöbbször
olyanokból lesz a zsidóság kéretlen pró-
kátora, akiknek semmilyen ismeretük
nincs sem a nyelvről, sem a kultúráról,
csupán vitapartnereiket, vagy politikai
ellenfeleiket akarják megbélyegezni az
antiszemitizmus mindent lesöprő vád-

jával. Soha életemben nem származott
károm abból, ha kiderült zsidó szárma-
zásom. Arra viszont idén volt – nem is
egy – példa, hogy lefasisztáztak. Azt a
mesterséges hisztériát, hogy nálunk fél-
nie kellene a zsidóságnak, azok az em-
berek gerjesztik, akik önmagukat sem
tudják elhelyezni Magyarországon és a
világban. 

– Tizenkilenc éves korodtól neves
együttesekkel énekeltél együtt. Mi
kell a zenei karrierhez Magyarorszá-
gon?

– Elsősorban szerencse. Jó helyen és
időben kell ott lenni. Másrészt énekelni
is illik tudni. Én autodidakta módon
tanultam meg. Az éneklés szerintem
nagyrészt lelki indíttatású, nagyon in-
tim dolog. A tanuláshoz alapvetően
nem kell más, csak hallgatni a zenét, jó
füllel, nyitottan. Egy énektanár segít-
het, de leginkább saját magára kell az

embernek hagyatkoznia. Az első híre-
sebb zenekarom az Animal Cannibals
volt. Később sokszor felléptem Roy és
Ádámmal, Sub Bass Monsterrel, Deák
Bill Gyulával, és az Emil Rulezzel is.

– Melyik munkádra vagy a leg-
büszkébb?

– Az „Örvendj, Magyarország!” cd-t
leszámítva Erdélyi Dániel „Előre!” cí-
mű filmjének címadó dalát énekeltem,
amit nagyon élveztem. Egyedi feladat
volt, mert régi indulókat mai ritmusok-
kal és hangszereléssel kellett feldolgoz-
ni.

– A könnyű műfaj után tavaly a
„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyar-
ország!” című dal előadójaként is-
merhetett meg a közönség. Mi veze-
tett ehhez a zenei világhoz?

– A fejlődés egy újabb állomása,
hogy régi dalokat kezdtem énekelni.
De azért az Animal Cannibals-szal  – az

egyetlen zenekarral, amelyik az elmúlt
hónapok „dacára” kitartott mellettem
– a mai napig együtt dolgozom. Úgy
éreztem, hogy most van itt az ideje an-
nak, hogy olyasmit tegyek, ami talán
maradandó és jobban köthető hozzám,
rólam szól.

– Miért a harmincas évek zenei vi-
lága érdekel?

– Az akkori filmekben és zenékben
olyan értékek jelennek meg, amelyek
mostanában eltűnni látszanak. A férfi-
ak például udvariasak voltak, a nők pe-
dig nőiesek. Karádyt is a nőiessége mi-
att szeretem. Az életemet megpróbá-
lom a tradicionális értékek mentén él-
ni. Nem hiszem, hogy a középszerűség
menő lenne, nem hiszek abban, hogy
bárkiből lehet művész. Ez inkább Isten
adománya. Egy előadónak mindig
nagy a felelőssége, hiszen személyiségé-
vel, életvitelével mindenképp példát ad.
Közvetíthet értékeket, de megjeleníthet
káros, negatív mintákat is. 

– Hogyan született meg az „Ör-
vendj, Magyarország!”, a tavaszi pol-
gári kampánydal?

– Áprilisban egy rendezvényen Vizy
Márton megkereste Philipet azzal,
hogy van egy dala, amit elő lehetne ad-
ni.  Ekkor született meg az „Örvendj
Magyarország!” című – azóta híressé
vált – sláger. Később, október 23. alkal-
mából pedig a  „Néma város” című dal,
amely az Örvendj Magyarország című
cd-n is szerepel a kampányban elhang-
zott számokkal együtt. Köztük a „Szép
vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”,
amely eredetileg egy 1922-ben írott
operett, „A hamburgi menyasszony”
betétdala volt. Tenorszámnak írták, te-
hát egy férfi énekelte. Később viszont
Karády Katalin lépett fel vele.

– Milyen hangulatúak voltak az
őszi kampányturné alatt ezek az elő-
adások?

– Ha soha többé nem énekelhetnék,
akkor is az október 23-i, Erzsébet téri
ünnepség miatt már megérte színpad-
ra lépnem. Olyan nagy élmény volt,
amelyet csak az érezhetett, aki a színpa-
don állva láthatta azt a tengernyi em-
bert, akik hihetetlenül fegyelmezetten
és csendben hallgatták végig az egész
műsort.

– Milyen terveid vannak a közeljö-
vőre?

– Megkerestek azzal, hogy harmin-
cas évekbeli filmeket, régi slágereket
énekeljek fel egy albumra. Ezt a szóló-
lemezt húsvétkor szeretnénk megjelen-
tetni.                                       – N. G.
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Zenei iskolába járt, majd az érettségi után elvégez-
te a Kőbányai Zeneművészeti Stúdió ének szakát.
1994 óta rendszeresen fellép országos hírű zene-
karokkal. Elsősorban a jazz és a pop műfajában
ismerte meg a közönség, de tavaly új oldaláról
mutatkozott meg. A polgári rendezvényeken elő-
adott harmincas évekbeli repertoár és az október
23-ra megjelent „Örvendj, Magyarország!” című
album sok százezer embernek szerzett örömet.
Gergely Éva jelenleg a Berzsenyi Dániel Főiskola
hallgatója, június óta boldog házasságban él, és el-
ső önálló albumára készül.

Gergely Éva a tradíciókról, zsidó származásáról és a felejthetetlen őszi előadásokról

„Nem menõ a középszerûség”

„Arra volt – nem is egy – példa, hogy lefasisztáztak”
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Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés című ingyenes újságot. . . . . . példányban. 

Kapcsolattartó személy neve:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszáma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terjesztés helye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Város: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irányítószám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Házszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére juttassa el: 
• Utolsó Figyelmeztetés, 1462 Budapest, Pf.: 536.
• Fax: 1-475-0947
• terjesztes@ufi.hu

Válasz egy baloldali szavazónak
Tisztelt Szerkesztőség!
Fiamnak jár az Utolsó Figyelmeztetés, de a család többi tagja is lelkes ol-
vasója. Igen jó stílusú, érdekes, tanulságos a lapjuk. A legutóbbi számban
egy közölt levél annyira megdöbbentett és felháborított, hogy úgy döntöt-
tem reagálnék rá. 

Tisztelt Valaki, aki nem polgár!
Nagyon megdöbbentettek sorai. Annyira örültem volna, ha egy igazi bal-
oldali ember is elolvasná és megfelelő stílusban kritikát közölne a lap tar-
talmáról, hiszen abból tanulhatnánk, mit kell jobban illetve másképp csi-
nálni, ugyanis kedves Valaki, aki nem polgár, egy országban élünk és ha-
lunk. Ne az ellentétek erősödjenek, hanem próbáljunk közeledni egymás-
hoz. Önöknek is belátóbbnak kellene lenni, hiszen amiről ez az újság tudó-
sít, az sajnos valóság, hiszen – ha még tetszik emlékezni – az elmúlt szoci-
alizmusban bizony a sikkasztásokról, lenyúlásokról szóltak a kabarék,
nem? Nos, az bizony nem mese volt, hanem valóság, és Ön is jól tudja ezt. 
Ami pedig az „arrogáns bandát” illeti, visszaszorította az inflációt, Széche-
nyi-tervet adott, melyet bizony sokan kihasználtak Önök közül is, erre van
bizonyíték, de őket ez sem érdekelte, hiszen azért volt, hogy gyarapodjanak
az állampolgárok, hiszen az ország is csak így tud felemelkedni. Nemzeti
Színházat épített, hidat, mely ismét összeköt, a kényszerűségből elszakadt
magyaroknak lelki támaszt nyújtott és alkalmasint lehetőséget is a kedvez-
ménytörvénnyel, magyarigazolvánnyal, (gondolom, ezt az érzést Ön nem
ismeri, különben nem így nyilvánulna meg!) stb., stb. Most pedig ismétel-
ten egy olyan január 1-jét kellett megérni, amikor azt kérdezgethettük egy-

mástól, na minek fog felmenni az ára, meg majd csak lesz valahogy?! Er-
ről hála Istennek az elmúlt négy évben már leszoktunk! Ugye, így van,
kedves Valaki, aki nem polgár, hanem feltehetőleg elvtárs és nyugdíjas.
Úgy járnak, mint Döbrögi, a 19 000 forintot többszörösen veri el magu-
kon az állam „hálából”, hogy hatalomra segítette a szocialista pártot,
csak ebben az a borzasztó, hogy mi is, a többiek is, és tovább megyek, a
kedves gyermeke és unokája is megsínyli ezt a „megvásárlást”. S végeze-
tül szeretném néhány dologra felhívni a figyelmét: Ha eddig még nem
tudta volna, a szocializmus, mint világrend MEGBUKOTT!!! Még a
Szovjetunióban is!!! Ha ez olyan csodálatos rendszer lett volna, higgye
el, az amerikaiak már térden állva kérték volna a receptjét, hiszen ők az-
tán igazán jól szeretnek élni, nem igaz? Ha pedig Ön nyíltan kijelenti,
hogy Ön nem polgár, akkor csak két kérdésem lenne. 1. Ezek szerint Ön
a Ptk. (POLGÁRI Törvénykönyv) felett áll, hiszen, ha Ön nem polgár,
Önre bizonyára nem vonatkoznak ezen törvények.
2. Így a csatlakozás küszöbén elmondanám, hogy az Európai Unió tag-
államai lakosságát POLGÁROKNAK hívják (az Európai Unió polgárai
leszünk 2004-ben, ha Isten segít). Ön akkor hova fog csatlakozni? A még
mindig szocialista Észak-Koreához, és atomfegyverrel fog minket fenye-
getni? 
Kérem, jól gondolja meg, ha ilyen kijelentést tesz. És úgy tudom, a szocia-
lizmusban igen kedvelt színész volt Hofi Géza. Nos, egy mondata mai na-
pig is a fülemben cseng, mert sajnos, olvasva az Ön sorait, igen időszerű,
még mindig: „Ne egymás nyakát, hanem egymás kezét szorítsuk, embe-
rek!” Bizony-bizony, így EGYÜTT juthatunk csak egy olyan méltányos
helyzetbe, ami Önnek is, gyermekeinek és unokáinak is jó lesz.

Üdvözlettel:
Valaki, aki nem elvtárs, de sorstárs

A Szerkesztőség 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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Vállald az arcod, hallasd a hangod!
Rendeld meg az Utolsó Figyelmeztetést!

M e g r e n d e l ő l a p

Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés című ingyenes újságot. 
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Nézd, olvasd, terjeszd!!!
www.ufi.hu

Támogasd lapunkat!
Számlaszám: Scripta Manent Alapítvány, K&H Bank,

10400205-02011264

Az üzenõfal elérhetõségei: SMS: 06-20-588-1205, e-mail: uzenet@ufi.hu
Ide várjuk üzeneteiteket, javaslataitokat, hozzászólásaitokat.
A legjobbakból minden hónapban válogatást közöl lapunk.
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-Ben!

Üzenem a lenácizósnak, hogy
vegyen vissza a vörös arcából, mert
szétrúgom! Amúgy profik vagytok!

Kedves Olvasóink!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatásukért, amellyel lehetővé tet-
ték, hogy az Utolsó Figyelmeztetés a 2003-as esztendőben is megjelenhetett.
Áprilisától bővebb tartalommal, megújulva jelentkezik lapunk. Kérjük, to-
vábbra is juttassák el címünkre észrevételeiket.
Tisztelettel üdvözli Önöket:

A szerkesztőség

A lapotokat végigolvasva: tetszik a tényszerű-
ség, háttér bemutatása. Viszont úgy tűnik a stílus-
ból, hogy egy ember ír több álnéven. Megérne egy
cikket az M5.

Az igazság kimon-
dása még nem feltét-
lenül jelenti a náci
eszmék reaktiválását.
Aki ezt gondolja, az
nem a náciktól fél,
hanem az igazságtól.
Ez már beteges. 

Ne fenyegetőzze-
tek komcsik, nem
akarjátok tudomásul
venni, hogy nem fé-
lünk és a jövőben sem
félünk tőletek. Vegyé-
tek már tudomásul,
ne nosztalgiázzatok.

Üz
en

etb
en

 
ér

ke
ze

tt

Szívem szerint mindenkinek 2 pél-
dányra kéne előfizetnie. Rettegek, hogy
meg ne szűnjön az UFI. Gratulálok.

Ha olyan józanul ír-
na a mi oldalunk egé-
sze, mint ti, a kormány-
fő nem Péter lenne.


