


• Fridi életrajzából
Ezt követően egy ideig az RTL
Klub kereskedelmi tévécsatorná-
nál a Meglepő és Mulatságos című
műsort készítettem, amely szintén
nézettségi rekordot hozott az akkor
Magyarországon szárnypróbálgató
RTL-nek, mind össznépességben,
mind a kereskedelmileg preferált
18-49-es korosztály körében. (Nem
volt ritka műsoraim 26-28 százalé-
kos rating-je, és az 59-61 százalé-
kos share-je.) Az itt megtapasztalt
meglehetősen felületes tévéirányí-
tás és értékmentes szemlélet aztán
tovább sodort a Tv2 irányába…
(www.aszolasszabadsaga.hu)
Mely tudvalevőleg értékteremtő
szemléletével, mélyreható tévé-
irányításával különbözik az
RTL-től. Tiszta Duna TV!

• Emberekkel 
foglalkozunk
A legszakmaibb befektető és közre-
működő maga az orvos, hiszen ar-
ról van szó, hogy a rendszerben –
az egészségügy egy nagyon sajátos
rendszer – ahol az orvos, aki a leg-
fontosabb szereplője a betegen kí-
vül ennek a rendszernek, az tud
magának beteget csinálni. (Csehák
Judit, Napkelte június 17.)
Beteggyár.

• Stukker a vízben
A rendőrség újabb és újabb skorpi-
ókat fog ki a Dunából (Bánó And-
rás, Napkelte június 17.)
Tarkabarka élővilág.

• Az ember, aki nem be-
szél franciául
Tudja mennyi idő kellene ehhez?
(hogy megtanuljon franciául – a

szerk.) Mondjuk két hónap, ha én
intenzíven nekiállnék, ha én azt
mondom, hogy ettől függ minden,
két hónap. Ha én egy nemzetközi
rendezvényen egy bevezető elő-
adást hallok vagy egy megnyitót
franciául, akkor nem feltétlenül
kell feltennem a fülhallgatót, mert
azért a lényeget megértem anélkül,
hogy valaha is tanultam volna
franciául. (Kovács László, Napkel-
te, június 18.)
Én, én, én és az én rendkívüli ké-
pességeim.

• Kende Zsófia 
körül vibrál
– Akkor is telefonáltál, amikor
megérkeztél a találkozónkra, s azt
éreztem, hogy vibrál körülötted a
levegő. Ez mindig így van? (Neltz
János interjúja a Szemeszter című,
az OM és az Educatio Kht.
kiadásában megjelenő lap júniusi
számában.)
– Csak ha telefonálok.

• Gazdaságpolitika 
a la Hirosima
Egy tény. Szerintem nem lehet sike-
res gazdaság, amelyiknek nincse-
nek túlélői. (Kiss Péter, Napkelte,
június 20.)
Éleződő harc a XXI. századi haza
bölcse címért.

• Friderikusz 
védelmében
A Rai UNO olasz TV társaságnak
szemet szúrt a kísérteties hasonló-
ság (a Porta a Porta című olasz vál-
tozattal), ezért levelet küldtek a
Magyar Televíziónak, amelyben ké-
rik a vasárnap esti hírműsor azon-
nali beszüntetését, vagy horribilis

kártérítést helyeznek kilátásba. –
Krecz Tibor: A Sándorral kezdet-
ben közösen készített magyar válto-
zat hetente jelentkezik és négy-öt
fontos heti történést részletez. Ha
valaki tüzetesen vizsgálja a díszle-
tet észreveheti, hogy az sem egyezik
meg. (Mai Lap, június 18.)
Látszólag ugyanaz. No de tüzete-
sen… ugye, ugye?

• Az új kezdet
Igazi ezoterikus szenzáció viszont
Európa ébredése és fokozódó ellen-
állása az amerikai-izraeli világural-
mi törekvés ellen. Kelet-Európa ese-
tében az USA melletti egyoldalú el-
kötelezettség a baloldali (material-
ista-kommunista-liberális) pártok
hatalmából ered. Az ezoterikus ke-
reszténység megerősödése automati-
kusan leleplezi majd a jelenlegi po-
litikai vezetők önös céljait, igazi
külső és belső szabadsággal ajándé-
kozza meg az embereket, ami hite-
les gazdasági és politikai döntéské-
pességgel jár, vagyis a kelet-európai
választási nagykorúság megvalósu-
lását jelenti. (Az új kezdet, UFO
Magazin, 2003/6.)
Ezoterikus kereszténység és
választási nagykorúság: Grespik
László még a lábujjait is meg-
nyalná!

• Új gazdaság
Meggyszedés felesben 403-6880.
Patkányok ingyen elvihetők. 400-
1498.
(Apróhirdetések a XIV. kerületi
Fórum című kerületi lapban –
2003. május 31.)
Kiszedjük a meggyet a felesből,
majd patkánytalanítunk. Kész a
nyári program!
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– 380 napja nem tudjuk, 
hol vannak az augsburgi
kamionok… 

– 350 napja nem tudjuk, 
miért kapott kedvező hitelt
Mudura Sándor plázaépítésre...
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VODAI PAPIÉRT MÁR A

kádárista Kánaánban is
pengetni kellett a szülők-

nek: egy napig azonban úgy né-
zett ki, hogy még a fejlett szocia-
lizmust is sikerül meghaladni,
MINDEN óvodásnak ingyenes
lesz a tökfőzelék meg a betűtész-
tás leves. Medgyessy Péter
ugyanis a nagy bejelentéseknek
kijáró hanghordozással mondta
bele a Köztársaság minden pol-
gárának arcába a szekszárdi hí-
don, hogy márpedig MINDEN
óvodásnak járni fog az ingyenes
étkezés. A szocialista párt üdvö-
zölte a gazdasági válságot megol-
dó bejelentést, annyit téve hozzá,
hogy nyelvbotlás volt: a MIN-
DEN helyett RÁSZORULÓ ér-
tendő; Medgyessy miniszterel-
nök rokonszenvesen egyetértett.
Egyelőre bután nézünk és nem
tudjuk eldönteni, hogy most ak-
kor pártunknak és kormányunk-
nak ilyen jó a humorérzéke vagy
ez a közbeszéd tematizálása.
Még szerencse, hogy nem va-
gyunk ovisok, sörért, vodkáért
pedig a kiskrapekoknak meg ne-
künk is kell fizetni. 

EGFEJTETTÜK A REJTÉLYT:
külügyminiszterünk va-
lójában nagymagyar na-

cionalista, integer revízióban
gondolkodik, olájt früstököl,
rácot ebédel, tótot vacsorál,
szabadidejében pedig Imrédy-
összessel súlyzózik. Hogy ezt
mire alapozzuk? Hát arra,
hogy mindig borsot tört szom-
szédaink orra alá. Mindig csak
annyit módosíttat a bizonyos
érzékenységeket bántó státus-
törvényen, hogy az még épp el-
fogadhatatlan legyen, s apró
rángásokra kényszerítsen min-
den bratislavai európéer
rögdemokratát. Lássuk be, egy
szolgai módon gondolkodó
külügyér egyszerűen kidobná
az ablakon az egész hóbelevan-
cot; külügyminiszterünk azon-
ban bizonyos góbés tulajdon-
ságokat mutat, illesse ezért há-
la és köszönet, vettük az adást.
Tessék, csak tessék, folyvást-
folyvást, Hunyad és Liptó vár-
megyéknek még nincs főispán-
jelöltje, jelentkezni a Bem rak-
parti főhadiszálláson, félfoga-
dás tíztől kettőig. 

LÜNK, VIRULUNK, TEMETJÜK

az árkokat, Erzsébet-híd
O.K., a leggyagyább hídem-

berek is csak a tülkölésig jutottak,
Gergényi főrendőr megköszön,
tüntetők visszamegköszönnek, a
gagyilap főszerkesztője ellágyul,
hogy a meleg büszkeség napja is
lement balhé nélkül, kell ennél
több? Csak a sötétben settenke-
dő, a Köztársaság megdöntésére
és az ovis gyerekek ingyenes ét-
keztetésének eltörlésére (he-he)
szövetkező, kirekesztő fasisztoid
szélsőpolgáriak (mink lennénk,

tisztelettel) áskálódnak még és
már. Nem bírunk magunkkal,
ezért ebben a hónapban Aszton
Márton rajzolta meg mívesen
Gyurcsány Ferenc portréját, ok-
nyomozóink a Juszt Lászlóval
és a Köztársaság Fridijével sú-
lyosbított közmédiának jártak
utána, Kondor Katalin mesél a
Magyar Rádiót egy megvadult
bulldózer toleranciájával keze-
lő kormányoldalról. Mindent
megtudhatunk a mobilszolgál-
tató-piacról, megunhatatlan
Oli bátyánk ezúttal a liberaliz-
musról mongya meg a frankót,
amely – mint bizonyos székely
bácsiktól tudjuk – ugrál börtö-
ne romjain és azt kiabálja, hogy
engedjék ki.         – T.I.

LEGFRISSEBB KÖZVÉLEMÉNYKU-
tatási eredmények a szocialis-
ták előnyének olvadásáról

(egyes esetekben eltűnéséről) ta-
núskodnak. Ezt értékelhetnénk az
ellenzék sikereként is, de valószí-
nűleg közelebb járunk az igazság-
hoz, ha nagyobbrészt a vér- és ötlet-
szegény kormányzati produkció-
nak tudjuk be. A váratlan választá-
si vereséget követően sokáig érez-
hető volt a jobboldal zava-
rodottsága. Ennek szép
példája, hogy a nyáron a
Fidesz megszavazta a száz-
napos osztogatás program-
ját: ezzel ugyan semmi nem nyert
a párt, mivel az instant Kánaánt
látva októberben a választók bol-
dogan adták a helyi hatalmat is a
szocialisták kezébe, viszont kényel-
metlen helyzetbe került, ha a fele-
lőtlen kormányzati költekezés kri-
tikájáról van szó. A Fidesznek a ta-
vasz végére sikerült kitörnie a
kommunikációs defenzívából, sőt
nemegyszer offenzívába ment át,
de a kormány elleni támadások
hátterében még mindig nem lát-
szik az átfogó koncepció, a jelenle-
gi kormányzás alternatívája. Szép
dolog a polgári kormány négy évé-
nek eredményeire hivatkozni, de
kevéssé valószínű, hogy ennyi elég
lenne a Szövetség 2006-os sikeré-
nek megalapozására. 

Ami a szervezetépítést illeti, a
tavaszi kongresszuson megfogal-
mazott irányelvek biztatóak, ha
nem csak szlogen marad a nyitás
és a terepmunka fontossága, akkor

középtávon a Fidesz választási,
„üzenetrögzítős” pártból jobbolda-
li néppárttá alakulhat – a volt szo-
cialista országok nem-utódpártjai
közül elsőként. Addig azonban so-
kat kell még aludnunk, jelenleg a
kezdeti zökkenőket, így többek
közt az egyes helyi szervezetekben
a „régiek” és az „újak” közötti
bokszot kell megfelelően kezelni.

A kisebbik ellenzéki párt, az

MDF tovább folytatja elkeseredett
harcát a százalékokkal. Fennen
hangoztatott önállósága akár a
jobboldal hasznára is válhatna, de
jelenlegi politizálása legfeljebb ar-
ra jó, hogy néha besegít a kor-
mánypártok Fidesz-démonizáló
projektjébe. Talán egyetlen értékel-
hető, pozitív húzásuk a száznapos
pénzeső meg nem szavazása volt, a
TV-kuratórium ügyében ugyanak-
kor egyenesen szégyenletesen sze-
repeltek, kezdeményezéseik nagy
része pedig nem lépi át a társada-
lom ingerküszöbét (hordjunk ep-
res kitűzőt, bravó). 

Egy szó, mint száz, az ellenzék
beszedett pofonokkal tarkított, ám
összességében sikertelennek még-
sem nevezhető első menetet tud-
hat maga mögött. A hajrában kö-
zelebb férkőzött ellenfeléhez, s né-
mi optimizmussal várhatja a máso-
dik menet kezdetét jelző gong-
szót.       – BALOGH ÁKOS GERGELY

M

É

Ó
Egy év ellenzékben
A Parlament méltón búcsúzott a ciklus első évé-
től: a Mádl Ferenc által megfontolásra visszakül-
dött kórháztörvényt még aznap este megfontolta
és változatlan formában fogadta el a kormány-
többség. Az ellenzék kivonulással, Medgyessy Pé-
ter nyaralással tüntetett a Köztársaságot megszé-
gyenítő (na jó, legalábbis pirongató) eljárás ellen.
A kormány teljesítményét a kormányfőtől kezdve,
Orbán Viktoron át, Forró Tamásig megannyian
értékelték már – de mi a helyzet az ellenzékkel?
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„A szerkesztő azt üzente”

Béke!

»A váratlan választási vereséget
követően sokáig érezhető volt a

jobboldal zavarodottsága«

A
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Z MDF A MAGYAR TELEVÍZIÓ

nyolctagú kuratóriumi
elnökségének felét saját

emberének tudhatja. Az MDF
a Magyar Televízió nyolctagú
kuratóriumi elnökségéből sen-
kit sem tudhat saját emberé-
nek. Bizonyos szempontból
mindkét állítás igaz. Mert
ugyan az MDF – miután a Fi-
desszel nem tudott megálla-
podni a kuratóriumi helyek el-
osztásáról, így a nagyobbik el-

lenzéki párt eltekintett az el-
nökségben való részvételtől –
négy tagot jelölhetett a testü-
letbe, a fórumos kurátorok
azonban lóvá tették megbízói-
kat. Már ha tényleg ez történt,
s nem arról van szó, hogy a
jobboldali törpepártnak nem
is esett annyira nehezére meg-
barátkozni a gondolattal, hogy
Ragáts Imre, az eddig a királyi
tévé élén ideiglenesen állomá-
sozó ügyvezető alelnök immár

teljes felhatalmazással irányít-
ja az intézményt.

Gyanús ugyanis az a hideg-
vér, amellyel – némi látvány-
purparlé után – a Szilágyi Er-
zsébet fasorban tudomásul vet-
ték Ragáts maradását. De még
ennél is gyanúsabb – mit gya-
nús: egyenesen beismerő vallo-
más – volt az, ami június 29-
én, 20 órakor vette kezdetét a
Magyar Televízió kettes csator-
náján. Még a sokat látott jobb-
oldaliak is a fejükhöz kaptak,
amikor meglátták, hogy a Ma-
gyar Szabadság Napja alkal-
mából élőben sugárzott gödöl-
lői program előtt Koltay Gá-
bor harminc percen keresztül
– „Mit jelent neked a szabad-
ság, Gyuri?”-típusú álkérdé-
sekre felfűzve – interjút készít
jobboldali fegyvertársával,
Gémesi Györggyel. „Na, most
már tudod, miért lett Ragáts
Imre a tévé elnöke?” – avatta
be a képernyő előtt hitvesét a
médiapolitika rejtelmeibe egy

jól értesült hazafi. Mert csak-
ugyan: miként az MDF vezető-
sége nem győzte hangsúlyozni,
a gödöllői polgármester volt
az, aki további hat esztendőre
a Szabadság téri intézményre
szabadította a levitézlettnek
gondolt Ragátsot.

Lóvá tett politikusok
A fórum vezetősége „megdöb-
benéssel vette tudomásul,
hogy a párt eddigi bizalmát él-
vező kurátorok nem az MDF
elnökségének ajánlása szerint
jártak el”– adta hírül a párt a
döntés után. Bakó Lajost, Pe-
ták Istvánt, Kozma Hubát és
Kerekes Pált ugyanis Dávid
Ibolyáék azzal indították csa-
tába: első jelöltként a fórum-
hoz kötődő Péterffy Andrást
támogassák, de szorult hely-
zetben Kósa-Somogyi Györ-
gyöt, Kiss Péter kancelláriami-
niszter tanácsadóját is megvá-
laszthatják. Mivel azonban
Péterfy köztudomásúlag az
esélytelenek nyugalmával te-
kinthetett a választás elé, kije-
lenthető: az igazi jelölt Kósa-
Somogyi volt. (Ezt erősítik
azok a hírek is, melyek szerint
a civil szervezeteket tömörítő
nagykuratóriumban jelen lévő
történelmi egyházak is megbé-
kéltek volna a kancelláriami-
niszter táskahordozójával.) A
„négyek” azonban másként
döntöttek, a pártvezetés pedig
legott Gémesit nevezte ki bűn-
baknak. A kurátorokkal ugyan-
is az alelnök tárgyalt, sőt a gö-
döllői polgármester arra is ta-
lálhatott módot, hogy a nagy-
kuratórium egynémely civil
tagjával is szót értsen: a
sors(olás) szeszélye a testület-
be juttatta az általa irányított

Szabadság tér 1. – A Köztársaság televíziója mindannyiunké!Szabadság tér 1. – A Köztársaság televíziója mindannyiunké! 

Valami baj van abban az országban, ahol egy kon-
zervatív párt egy mélyszocialista miniszter tanács-
adóját képes odaálmodni a köztévé élére. Valami
nem stimmel ott, ahol ezek után egy olyan embert
választanak meg, aki az összes valamirevaló véle-
mény szerint mindenhol jobb helyen lenne, mint
a Magyar Televízió elnöki székében. Valamit na-
gyon elnézhettek mifelénk, hiszen úgy emeltek
alaptőkét a közmédiumoknál, hogy hatmilliárd
zúdult az MTV-re. A kiegyensúlyozottan gazdálko-
dó Duna Televízió 692, a Magyar Rádió pedig
gyenge 500 milliót kapott.

A

Ragáts Imre, a pénzcsapos • Törpepártok, szívességi szocialisták és kampánydámák tévéközelben • Csóró rádió, támogatott

Médiacirkusz: a szórás 
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Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségét is.

A történteket hiányosan le-
hetne értelmezni, ha nem mu-
tatnánk be, kiket is tisztel a
jobboldali közvélemény MDF-
es kurátorok címen. Kezdjük

talán a legismertebbel: Peták
Istvánnak már a jelölése meg-
rökönyödést okozott a polgári
táborban. A televíziós szakem-
ber ugyanis hat éve nem más-
nak, mint az MDF akkori ku-
rátorának, Grezsa Ferencnek
köszönhette, hogy meg kellett
válnia tévéelnöki székétől. Pe-
tákot ma többek között a tv2
egykori vezérigazgatója, az
MDF körül legyeskedő Tolvaly
Ferenc ajánlotta a fórum fi-
gyelmébe. A két televízióst ré-
gi kapcsolat fűzi egymáshoz.

Peták máig elévülhetetlen „ér-
demeket” szerzett a tv2 indu-
lásában azzal, hogy a köztévé
egyik intendánsaként állandó
megrendelője volt Tolvaly cé-
gének, a kereskedelmi csator-
na mögött álló MTM Kommu-
nikáció Konzorciumnak. (A
köztévé például
1991–1992-ben félmilli-
árd forint értékben közel
ezer filmet vásárolt az
MTM-től.) A kincset érő
tv2 név ugyancsak Peták
elnöksége idején került –
ellentételezés nélkül – a
konkurenciához. S ami
még ennél is nagyobb ér-
vágást jelentett: ez  idő
tájt igazolt át a tv2-höz
Pócsik Ilona, az MTV ke-
reskedelmi igazgatója,
akinek kapcsolatrendsze-
rét legfeljebb milliárdos
összegekben lehetne mér-
ni. Peták akkor „félrené-
zett” – s hogy ma miért
őt jelölte kurátorának az
MDF, arra talán csak
Tolvaly Ferenc fórumbéli
patrónusa, Lezsák Sán-
dor tudna válaszolni.

Ugyancsak zavarba ej-

tő a közalapítvány korábbi,
MDF-es elnökeként működő
Bakó Lajos újbóli jelölése. A
polgári táborban máig nem fe-
ledik, hogy tavaly ősszel a – bal-
oldaliak által is hiperelfogult-
nak tartott – Nap-kelte az ő se-
gédletével tért viszsza a köztévé-
hez. Amikor ugyanis a kuratóri-
umi elnökség a kérdésről szava-
zott, a végeredményhez a
fideszes nemek miatt – a balol-
dali voksok mellett – szükség
volt a kisgazda küldött igenjére
és Bakó tartózkodására is. „A
Nap-kelte az egyik legnagyobb

felvevő piaca az MDF-nek” –
szólta el magát májusban a
Gémesi Györggyel való csevegés
közben Lakat T. Károly, a Nap-
kelte műsorvezetője, mintha
csak a fenti állításból levonandó
következtetéseket akarná alátá-
masztani. Bakó egyébként mé-
diaügyekben személyesen is ér-
dekelt: hitvese, Tóth Erzsébet
annak a Magyar Mozgókép
Közalapítványnak a főtitkára,
mely szervezet – 2002-ben 80
milliós értékű, Ragáts Imre ál-
tal ellenjegyzett – szerződéses
viszonyban állt az MTV-vel.

Éppen a TV ügyvédje megy – a készülék nem bírta a terheléstÉppen a TV ügyvédje megy – a készülék nem bírta a terhelést

»Petákot ma többek kö-
zött a tv2 egykori vezér-
igazgatója, az MDF kö-
rül legyeskedő Tolvaly
Ferenc ajánlotta a fó-

rum figyelmébe. A két
televízióst régi kapcsolat

fűzi egymáshoz«

romák • Tárgyalások és háttéralkuk

szabadsága
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Miként kurátortársainak,
az MDF VIII. kerületi önkor-
mányzati képviselőjeként, va-
lamint a fórum és Dávid Ibo-
lya személyes honlapjának
szerkesztőjeként tevékenyke-
dő Kerekes Pálnak sem kellett
szavazata miatt szankcióval
szembenéznie. Igaz, mint má-
jusban elmondta, kész arra,
hogy a továbbiakban függet-
lenként tevékenykedjen az ön-
kormányzatban. A törvény
ugyan csak a parlamenti kép-
viselőket zárja ki a tévékurá-
torok köréből, ám ha a párt-
nak ez a kívánsága, Kerekes
készséggel engedelmeskedik, s
akár a honlapszerkesztést is
feladja. (Haladéktalanul jelez-
ze, aki hallott arról, hogy fel-
ajánlkozását a fórumban bár-
ki is számon kérte volna!) A
negyedik kurátor, az MDF
„élő lelkiismeretének” tartott
Kozma Huba elhajlása okozta
a pártban a legnagyobb csaló-
dást. Úgy tudjuk, a döntés őt

is megviselte, s a szavazás
után napokra „elbujdosott”.

Megszállók 
a Szabadság téren
Az MDF-es segédlettel végre-
hajtott akció annál súlyosabb-
nak tetszik, mennél több bal-
oldali vélemény kerül az em-
ber keze ügyébe a Magyar Te-
levízióról. „A Nap-keltének az
MTV képernyőjén az az üzene-
te, hogy az áprilisi győztesek
elfoglalták a közszolgálati tele-
víziót” – vélekedett még/már
tavaly decemberben a Beszélő-
ben Révész Sándor, a Népsza-
badság rovatvezetője. „A köz-
szolgálati tévén azt kell néz-
nünk, hogy egy ember mikép-
pen igyekszik magát jelentős
személyiségként legitimálni. A
dolog több bosszantó hibánál.
Ellenőrizhetetlenségről, feuda-
lizmusról, egy orránál fogva ve-
zetett országról szól, ahol meg-
történhet bármi. A színvonalta-
lan bulvár itt oldott, emberkö-

zeli megközelítésnek, a parlagi
agresszió pedig bátorságnak
van elfogadva. Miközben
Friderikusz tobzódva kedvét
tölti mint keményszavú újság-
író. Az ember néz maga elé, és
lesül a képéről a bőr” – folytat-
ta Krausz Barnabás áprilisban
a Népszabadságban. Az MTV-
ben ma „egyforma erővel van
jelen Juszt László, Gyárfás Ta-
más s végül, de nem utolsósor-
ban Friderikusz Sándor. Ezek
az emberek – a Kádár-rendszer
hű és hűtlen fiai – teljesen al-
kalmatlanok arra, hogy megfe-
leljenek a XXI. századi demok-
ratikus médiapolitika szakmai
és etikai követelményeinek” –
tette hozzá György Péter az
Élet és Irodalomban májusban.

A műsorok színvonalánál és
politikai elfogultságánál talán
csak egy dolog aggasztóbb a
Szabadság téren; ne kertel-
jünk: az ellopott pénz mennyi-
ségére gondolunk. Szinte
Ragáts újbóli megválasztásá-
nak napján kelteződött a hír:
az Állami Számvevőszék felje-
lentette a köztévét, mert az
utóbbi években olyan munka-
társaknak fizettek 300 millió
forint értékben végkielégítést,
akiket aztán ismét állományba
vettek – illetve vett maga
Ragáts mester. Az „újak” közé
tartozik például a most elnök-
ségre sikertelenül pályázó Rudi
Zoltán hírigazgató, aki 1999-es
kiakolbólításakor több mint 20
milliós lelépőpénzt gyömöszölt
a zsebébe, s annak teljes vissza-
fizetésével mindmáig adós ma-
radt. Csakúgy, mint a most kül-
sősként foglalkoztatott elnöki
tanácsadó/hírvivő, az Ablak-
ból ismert Hortobágyi Éva, aki-
nek 2000-es eltanácsolására
össz-vissz 7,2 milliót költött a
királyi főadó. Tanácsadóhoz il-
lőn immár nem az Ablakon át
jár be a Szabadság téri épület-
be, hanem a főkapun, piros
szőnyegen – hiszen Medgyessy
miniszterelnök helytartóját
tisztelik benne a köztévések. A

tiszteletet a „körülmények”
gerjesztik, tudniillik Hortobá-
gyi huszonéves gyermeke nem
más, mint Komássy Ákos, a
kormányfő személyi titkára, a
szocialista ifimozgalom egyik
főalakja. S mit látunk? A
Hortobágyi–Ragáts-féle MTV
eközben Medgyessy (nevelt) lá-
nyát, Tornóczky Anitát futtatja
– Névshowr-ban, roadshowban

meg mindenütt. Merthogy,
ugye, az életrevaló szülők ke-
resztbefoglalkoztatják a lurkó-
kat – ez már csak így természe-
tes.

A gyermekek mellett a
„klónok” is betámadtak: a bá-
jos Anita után az MTV-be csá-
bult a Hortobágyi-hasonmás
Szegvári Katalin is, s Juszt ol-
dalmotorja, szerkesztőtársa lett
A tévé ügyvédjében. A Felvonu-
lók kérték és a Stúdió című
műsorok egykori köz-Katiját hi-
vatalosan egy másik szoci kam-
pánydáma, a Klubrádiótól
megpattanó Sugár Ágnes –
Lendvai Ildikó barátnéja – fog-
lalkoztatja, hiszen néhány hó-
napja őt tette meg Ragáts a kül-
sős produkciók felügyelőjévé.

Kondor keselyû, 
Érdi érdemes
Ezek után mindennek, csak
tiszta ügynek nem lehet nevez-
ni, hogy a parlament többsége
a minap úgy rendezte le a köz-
médiumok alaptőke-emelését,
hogy hatmilliárdot zúdított az
MTV-re, miközben a kiegyen-
súlyozottan gazdálkodó Duna
Televízió 692, a Magyar Rádió
pedig gyenge 500 milliót ka-
pott. A nem hivatalos indok-
lás szerint a Duna és az orszá-

»A Hortobágyi–Ragáts-
féle MTV eközben

Medgyessy (nevelt) lá-
nyát, Tornóczky Anitát

futtatja – Névshowr-ban,
roadshowban meg min-

denütt«
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gon kívül rekedt magyarok
szoci-alizálásához ennyi zse-
ton is elegendő (Kovács Lász-
ló külügyért egy ekkora össze-
gért cserébe akár minden He-
ti Hírmondóba behívják, hogy
szabadon íveltesse át magát a
határokon), a „rakoncátlan”
Kondor Katalin ellen viszont
hatékonyabb fegyvert, a totá-
lis pénzmegvonást célszerű fo-
ganatosítani. Az 500 milliós
pótlás éppen ezt jelenti, hi-
szen Kondor menet közben –
a rádiósok vállalkozói szerző-
déseinek munkaviszonnyá ala-
kításán, a gyönyörű nevű bér-
bruttósításon – el is bukja a
félmilliárdot. Az előfizetési dí-
jak megszűntetésével a kor-
mányzat már egyébként is
jócskán belenyúlt a független-
nek teremtett közrádió gaz-
dálkodásába – a mostani
kiegészítő–elvonó-játék csak
újabb szeget jelent a média-
egyensúly koporsójába. A rá-
dió elnökének mégsem szegte
kedvét a koporshow: ilyen kö-
rülmények között is bátorko-
dott megmenteni a Rádió C-t
– tegyük hozzá: a pénzígérvé-
nyeket halmozó Medgyessy-
kormány helyett. (A felek köz-
ti szerződés értelmében a Ma-
gyar Rádió napi egy órás mű-
sort vesz a romaadótól, melyet
aztán a regionális frekvenciá-
in sugároz.)

A közvetlen pénzügyi meg-
szorítások mellett persze né-
mi aknamunkát is bevetnek a
kormányerők a közrádió első
embere ellen. „Kedves Kati!
(…) Kapjon végre pártbünte-
tést is, ha valaki folyamatosan
megsérti a párt eszmei, ideo-
lógiai, politikai és cselekvési
egységét. (…) Szeretném, ha
levelemet akként olvasnád s
értelmeznéd, ami: vagyis nem
az Osztály volt munkatársá-
nak kéretlen tanácsadásaként,
beavatkozásaként, hanem egy
felelősséget érző s vállaló
kommunista véleményeként”
– írták 1986-ban egy bizonyos

Katinak (nem Kondornak). A
szerző, a Magyar Rádió akkori
elnökhelyettese, Agárdi Péter
a Tiszatáj című folyóirat iro-
dalmi jellegének megőrzését
sürgette – Radics Katalin elv-
társnőnek, az MSZMP KB
kulturális osztályvezetőjének
címzett – levelében. Ugyanez
az Agárdi most a Magyar Rá-
dió Közalapítvány kuratóriu-
mának szocialista elnökhe-
lyetteseként figyelheti a rádi-
ót. Munkaköri leírását betart-
va hetente-havonta „jelenti
fel” megbízóinál a „párt esz-
mei, ideológiai, politikai és
cselekvési egységét” veszélyez-
tető Vasárnapi Újságot, és az
„egyoldalú jobboldaliságnak
teret engedő” elnököt, Kon-
dor Katalint.

A hivatásos cenzorok a Du-
na Televízióba is bebútoroz-
tak. Egyikük, a Szegvári Kata-
lin cégtársaként is ismert Érdi
Sándor – több egykori MTV-s
kollegájával egyetemben –
már Orbán Viktor tavaly au-
gusztusi médiafüggetlenség-
párti felszólalását hallva úgy
érezte, hogy politikai nyilat-
kozatot kell tennie. Közle-
ményben kérte számon a Fi-
desz-éra „gazemberkedéseit”,
például azt, hogy akkoriban
állítólag százszámra üldözték
el a köztévé belsős és külsős
munkatársait. „Olyan embe-
rek kerültek utcára, akiknek
munkája itthon népszerűvé,
Európa-szerte elismertté tette
– azt a ma már romokban he-
verő, szétrabolt, lepusztított
intézményt, mely egykor meg-
szenvedett otthonunk volt, s
amitől mára a nézők java el-
fordult – a Magyar Televíziót”
– fakadt ki az „Érdi és társai”
elnevezésű gondolatkom-
mandó.

Az elnök emberei?
Az önmaga pótolhatatlanságá-
ban mélyen hívő volt Stúdió-
gyáros, az egykor 13,5 millió
forintnyi végkielégítésre érde-

mesült Érdi ilyen felütés után
érkezett meg elnöki tanács-
adónak a Duna Televízióhoz.
A politikai kivégzőosztagok
elől eddig el-elugrálgató el-
nök, Pekár István – nyilván
némi felsőbb nyomásra – befo-
gadta, s nem keresztezte szá-
mításait Szakály Sándor alel-
nök sem. (A kormányváltás
előtt kulturális igazgatóhelyet-
tesként dolgozó Bayer Zsoltot
addigra már elűzette a szocia-
lista akarat.) Az persze nem
Érdi – inkább a szocialista mé-
diafelelős, Lendvai Ildikó – ér-
deme, hogy időközben a ma-
gát egykor félmiépes-fél-
fideszes történésznek becézge-
tő Szakály is beállt szívességi
MSZP-snek.  

A Duna megszelídítését te-
hát egy-kettőre kivitelezte a
vezető kormánypárt. E projekt
lényege egészen röviden leír-
ható: a tévé arcai és vezetői
részben megmaradnak, tovább-

ra is büszkélkedhetnek az ob-
jektív híradójukkal meg a hatá-
ron túlra átdobogó szívükkel –
legalábbis addig, amíg végre-
hajtják a kívánalmainkat. A
Köztársaság tér – illetve szemé-
lyesen Medgyessy és Kovács –
„csupán” annyit kért: ugyan,
Pekár úr, nevezze már ki stra-
tégiai igazgatónak Borsány
Andrást (kinek nagyapja,
Gyenes András Medgyessy
MSZMP KB-tagsága idején a
párt központi ellenőrzőbizott-
ságának elnöke volt)! S ugyan
már, elnök úr, a gazdasági ve-
zetői posztokat is a barátaink-
kal kellene feltölteni, s akkor
pénz is lesz, meg új Peugeot-k
is dögivel. Majdnem minden
meglett: a szabad demokrata
Pető Iván és az MSZP-t (illetve a
filmlobbit) képviselő Kósa Fe-
renc javaslatára végül – az ere-
detileg tervezett 400 helyett –
közel 700 millió plusztőkét ka-
pott a Duna. – B. D. S.-Zs. Zs.

Szabadság tér 2. – fotósunk éppen lemaradt a Köztársaság FridijérõlSzabadság tér 2. – fotósunk éppen lemaradt a Köztársaság Fridijérõl
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YÍREGYHÁZA MEGLEHETŐSEN

fiatal város. Csak a hatva-
nas években kezdett fej-

lődni és nagyon hátrányos hely-
zetből indult a szomszédos me-
gyeszékhelyekhez képest. A vá-
ros egy bizonyos pontig képes
volt minden közbeavatkozás és
segítség nélkül viszonylag látvá-
nyos gyarapodásra. Ezt az auto-
matizmust lovagolja meg most a
szocialista vezetésű önkormány-
zat, mintha ez az ő érdeme len-
ne, közben legtöbbször csak
utólag képes reagálni az esemé-
nyekre, és akkor is rosszul. Nyír-
egyházán a parkolási díjakat
100%-kal emelték, lehetetlen
közlekedni, az ingatlanárak a
budapestiekkel vetekednek, ősz-
szel mégis fölényesen győztek a
szocialisták. Miért van ez?
Ugyanúgy, mint Budapesten, a
polgármester személye lehet a
kulcs.

Pártszerû karrier
Csabai Lászlóné 1994 óta Nyír-
egyháza polgármestere és egy
személyben a szocialisták helyi
csodafegyvere. A helyi konzerv-
gyárból indult, mint szakszerve-
zetis. 1974-től párttag, 1986-tól
a város tanácselnöke. Nehezen
és gyakran hibásan fejezi ki ma-
gát, viszont valószínűleg szak-
szervezetis múltja miatt nagyon
könnyen megtalálja a hangot a
„jó munkásemberekkel”. A szo-
cialista politikusok többségével
ellentétben rendszeresen „ön-
kritikát gyakorol”. Ezek persze
mindig jelentéktelen ügyekre

vonatkoznak, nagyobb hordere-
jű kérdésekben mindig az előző
kormány, illetve a helyi Fidesz
hibáztatható. Ezzel a viszonylag
egyszerű módszerrel még hitele-
sebbé teszi magát a felületesen
gondolkodó emberek előtt.
Tény, hogy hatalmas a munka-
bírása. Ahol két fedőt összeüt-
nek, hívatlanul is ott terem, és
máris elkészülhet a fotó a helyi
lap számára, ezért úgy tűnik,
hogy Csabainé mindenhol jelen
van. 1995-ben még lemondott
az országgyűlési képviselőségről
polgármesteri elfoglaltságai mi-
att. 1998-ban ezt már nem tette
meg, 2002-ben pedig a lakás-
ügyi kormánymegbízotti posz-
tot is elvállalta. Ám a jelek sze-
rint ezzel már túlvállalta magát.
Többször élő adásban elbóbis-

kolt a közgyűlésen és egyre
rosszabbul tűri a kritikát, gyak-
ran kijön a sodrából. Minden
kormányátalakításnál felrepül a
szocialisták által terjesztett
pletyka, hogy „elviszik” minisz-
ternek. Aztán mégis marad.

Több pénzt 
a város hitelezõinek!
Tavaly ősszel a szocialisták és a
„független szocialisták” (ugyan-
is Nyíregyházán már rég felta-
lálták a Centrum Pártot), vala-
mint a „függetlenek” (akik szin-
tén minden választás után me-
netrendszerűen koalícióra lép-
nek a szocialistákkal) túlnyer-
ték magukat. Azóta már lassan
elhiszik magukról, hogy nem az
ellenfél verte meg magát, ha-
nem ők a politikai zsenik. Min-

den idők legjobb költségvetésé-
ről beszélnek, miközben a város
adósságállományát sikerült öt
év alatt a tizenötszörösére növel-
niük. 

Míg Nyíregyháza adósságállo-
mánya a 1998–2002 közötti cik-
lusban hárommilliárd forint
körül mozgott, addig 2003-ban
már több, mint ötmilliárd forin-
tra nőtt. Nem tévedünk nagyot,
ha azt állítjuk, hogy Szegeden
hasonló arányú adósságnál a szo-
cialisták már félreverték a ha-
rangot, hogy az előző, fideszes
vezetés csődbe vitte a várost.

A szocialisták az előző ciklus-
ban Nyíregyházán – Demszkyt
utánozva – kitalálták a „gonosz
Fidesz bünteti a szocialista veze-
tésű várost” című, a szemekbe
könnyeket csaló tragikomédiát.
Azt mondták: aki nem hiszi, jár-
jon utána. Mi utánajártunk. Néz-
zük csak a legfontosabb beruhá-
zásokat, amelyek az Orbán-kor-
mány anyagi támogatásával jöt-
tek létre Nyíregyházán: a
Kodály-iskola mellett megépült a
Nyíregyházi Főiskola új oktatási
épülete, rekonstruálták a sta-
diont és az állomás épületét,
felújították az ügyészséget, átad-
tak több mint száz bérlakást és a
41-es út mellett kiszélesítették a
négyes utat is.

Szocialista hála a szavazato-
kért. Ebből a vak is láthatja,
hogy milyen sanyarú sorsa volt
a városnak a Fidesz-kormány el-
lenzéki városokat sújtó büntető
politikája miatt. A szocialista
politikusokat könnyen fel lehet
ismerni szociális érzékenysé-
gükről. Valószínűleg ezért van,
hogy Nyíregyházán szinte min-
den helyi adó eléri a lehetséges
maximumot. Az illetékeket az
inflációt jóval meghaladó mér-

Nyíregyházi kórkép: gyárbezárás, adóemelések, ötmilliárdos adósság • Több pénzt az önkormányzatoknak!

A kormány állatorvosi lova 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén tavaly ősszel tarolt a baloldal. Az
ellenzék egyetlenegy egyéni önkormányzati körzetben sem szerzett mandátu-
mot. Érdemes megvizsgálni, hogy a „több pénzt az embereknek!”-kampány-
szlogenből mi valósult meg az MSZP keleti fellegvárában.

N

Nõ az adósságállomány, a munkanélküliség. Mit fõznek ki a városházán?Nõ az adósságállomány, a munkanélküliség. Mit fõznek ki a városházán?
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tékben emelték. A parkolóbér-
letek árát 2003-ban közületek
részére 100%-kal, 72 ezer fo-
rintra, magánszemélyek részé-
re 42 ezer forintra emelték.
Bevezették a víz- és a szenny-
víz-alapdíjat, amely havi fix
400 forinttal sújtja a város ösz-
szes lakóját, de leginkább a ke-
vés vizet fogyasztókat, a kiske-
resetűeket és a nyugdíjasokat.
Mindemellett nagymértékben
emelkedtek a szemétszállítási
díjak is. Eközben az önkor-
mányzatnak szüksége van min-
den fillérre, hiszen időközben
egy 10 milliós sportkocsit kel-
lett vásárolniuk „vezetői autó”
címen. Azt pedig még a legbu-
tább nyíregyházi polgár is be-
láthatja, hogy a polgármester
nem szaladgálhat holmi Volks-
wagen Passat-tal, amellyel me-
zei államtitkárok rohangál-
nak, hanem minimum egy 211
lóerős, 3200 cmł-is, négy kipu-
fogós sportkocsira van szük-
ség, mert különben oda a jó hí-

re. (Közben  Keller László
diszkréten nem néz oda, hi-
szen az adófizetők pénzét ho-
vá is tehetnék jobb helyre,
mint egy önkormányzati sport-
kocsiba.)

Munkanélküliség, 
intézménybezárások
Akárcsak az ország egyre több
pontján, Nyíregyházán is fenye-
get az iskola- és gyárbezárás. A
helyi tejüzem bezárásával csak-
nem százötven ember veszítette
el a munkáját. Annak idején a
vállalat vezérigazgatója, akkori-
ban az önkormányzati Fidesz-
frakció tagja tiltakozott a priva-
tizáció ellen. Most a szocialis-
ták mégis őt vádolják, hogy ti-
zenkét százalékos tulajdon-
résszel miért nem szerzett több-
ségi tulajdont a tejüzemben, és
miért nem akadályozta meg a
privatizációt. Az önkormányzat
persze rögtön lépett, és ahe-
lyett, hogy tárgyalt volna a kül-
földi tulajdonossal, átképzésre

küldte az elbocsátott dolgozó-
kat. Az iskolabezárás szintén
nagy felháborodást keltett,
ugyanis csökkenő gyereklét-
számra hivatkoznak. Viszont az
előző ciklusban új iskolát épít-
tetett az önkormányzat, elég
magas költségen. Felmerül a
kérdés, hogy az évek óta csök-
kenő gyereklétszám mellett mi-
ért is kellett új iskolát építeni?
A magyarázat egyszerű: a pol-
gármester asszony szeretné, ha
fennmaradna a neve. Egy má-
sik iskolát viszont bezárnak há-
romszázötven gyerekkel, peda-
gógusokkal. Lapzártánk előtt a
Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség helyi elnökének, dr. Vinnai
Győzőnek sikerült kiharcolnia
a szülők támogatásával, hogy a
szocialista többségű oktatási bi-
zottság leszavazza Csabainé elő-
terjesztését a bezárásról. Vi-
szont ez még csak félsiker, a
közgyűlés a bizottság álláspont-
jával ellentétesen is  dönthet. A
közgyűlés  napjára az elkesere-

dett szülők demonstrációt szer-
veznek a városháza elé. Nyíregy-
háza méltán nevezhető tehát a
Medgyessy-kormány állatorvosi
lovának, hiszen a koalíció műkö-
désének minden tünetét produ-
kálja. A jelenlegi vezetés gyorsan
és biztosan viszi a várost a pénz-
ügyi csőd felé. És ez senkinek
sem jó. Még az ellenzéknek sem.
Ha már ekkora a baj, őszintén
fel kellene tárni, és az ellenzék-
kel együtt kitalálni valamilyen
megoldást. Úgy néz ki, hogy a
Csabainé által olyan szívesen és
gyakran emlegetett nyíregyházi
békének vége.                – SZ.D.

»Nyíregyháza méltán nevez-
hető tehát a Medgyessy-kor-

mány állatorvosi lovának,
hiszen a koalíció működésé-

nek minden tünetét produ-
kálja. A jelenlegi vezetés

gyorsan és biztosan viszi a
várost a pénzügyi csőd felé«



1 0

ÁR A SZOCIALISTÁK 2001-BEN

megszavazták a státustör-
vényt, már akkor is sejteni

lehetett, hogy ezt csak taktikai
megfontolásból teszik. Az MSZP-
szavazóbázis egy részének nemze-
ti kérdések iránti érzékenysége,
valamint az akkori felmérések –
amelyek szerint az ország lakossá-
gának több mint 70%-a helyeselte
egy ilyen jellegű jogszabály megal-
kotását – a választásokat megelő-
ző év derekán nem tették lehető-
vé a törvénnyel való nyílt szembe-
szegülést. Ugyanakkor többé-ke-
vésbé megalapozott kritikáik út-
ján előkészítették annak lehetősé-
gét, hogy adandó alkalommal el-
határolódjanak az ártalmasnak
tartott jogszabálytól. (Az SZDSZ
egyszerűbb helyzetben volt, nem
kellett taktikai megfontolásokkal
foglalkoznia: az első pillanattól
kezdve nyíltan elutasíthatta a tör-
vényben megfogalmazott elveket.) 

Jó a skanzen-magyar is?
Az MSZP képmutató módon fo-
lyamatosan arra hivatkozott,
hogy a kormány nem egyeztet a
szomszédokkal, nem kéri ki az
Unió álláspontját, tudatosan kész
tények elé állítja partnereit. Ezen
érvek álszent voltával még az
MSZP is tisztában volt, tudván,
ha a kormány belebonyolódik a

szomszédokkal való egyeztetésbe,
akkor a törvényből semmi sem
lesz. Hiszen szomszédainknak az
ellenkező híresztelések ellenére
elsősorban a halott, de legalábbis
a csendben végzetét váró
„skanzen-magyar” a jó magyar. S
mivel önszántukból semmilyen, a
magyar közösségek önazonossá-
gának megőrzését szolgáló kezde-
ményezést nem támogatnak, ve-
lük szemben eredményeket csak
konfliktusok felvállalásával, éssze-
rű kompromisszumok megkötése
árán lehet elérni. Kompromisz-
szumképesek azonban csak ak-
kor vagyunk, ha alkuképességün-
kért aktívan teszünk. Márpedig
ennek módja nem szomszédaink
vélt vagy valós kifogásaira tekin-
tettel a már meglévő pozícióink
önkéntes feladása. Az EU-
egyeztetés hiányának számonké-
rése nem indokolt, mivel nincse-
nek olyan közösségi jogszabályok,
amelyek alapján az Unió egy ilyen
ügyben egyértelmű álláspontot
alakíthat ki: számára az a fontos,
hogy ne kerüljenek felszínre etni-
kai jellegű ellentétek, de ha az
érintett partnerek egymás között
meg tudnak egyezni, az elé nem
gördít akadályt. Ráadásul az EU-
ban léteznek olasz, osztrák, görög
példák a határon túliak anyaor-
szági támogatására. A törvény

módosításának hiánya pedig sem-
milyen módon nem befolyásolta
Magyarország uniós felvételét.
Az Orbán-kormány bebizonyítot-
ta, hogy nemzeti érdekeink mel-
lett kiálló, érdekérvényesítési lehe-
tőségeinket reálisan felmérő, kö-
vetkezetes politikával és kompro-
misszumokkal (Orbán–Nastase-
megállapodás) lehetséges a meg-
egyezés a szomszédokkal. 

Az elsõ támadás
A törvény által érintett országok-
ban 2002 januárjában elkezdő-
dött a végrehajtás, és folyt is za-
vartalanul a kormányváltásig.
Bár a Felvidéken a szlovák hata-
lom nyíltan hangot adott nemtet-
szésének, a végrehajtást nem aka-
dályozta, és a megegyezés csak
idő kérdésének tűnt. Az EU bőví-
tési biztosa nem hallatta hangját,
az Európa Tanács háttérszerve-
ként működő nagytekintélyű jo-
gászfórum, a Velencei Bizottság
pedig állásfoglalásában – apró
módosítások mellett – legitimnek
ítélte a törvény létét. A leköszönő
kormány elő is készített egy ilyen
értelmű módosítást, de annak el-
fogadtatására már nem maradt
ideje. A szocialisták első támadá-
sa a törvény ellen annak elfogadá-
sát követően indult, amikor is
megüzenték a szomszédoknak:
kormányra kerülésük esetén haj-
landóak az elvárásaiknak megfe-
lelő módosításra. A választási
kampány során aztán elszabadult
a pokol. Az MSZP bebizonyította,
hogy semmi sem szent, ha a hata-
lom megszerzése a tét: nem átal-
lották a 23 millió román munka-
vállaló rémképével ijesztgetni a
közvéleményt – amivel a legalan-
tasabb idegengyűlölő ösztönökre
hatottak –, Romániát pedig an-
nak egész lakosságával földönfutó

éhenkórászok gyűjtőhelyévé mi-
nősítették. S láss csodát, a romá-
nok nem háborodtak fel e mocs-
kos kampányon, mivel tudták,
hogy ez előbb-utóbb az ő mal-
mukra hajtja a vizet. Emellett Ko-
vács László 2002 februárjában
titkos tárgyalásokat folytatott a
szlovák törvényhozás külügyi bi-
zottságának ultranacionalista el-
nökével, egyeztetendő a törvény
lejáratását célzó stratégiáikat. Vá-
lasztási győzelmét követően a bal-
oldal nekilátott a határokon átíve-
lő nemzetépítésben az előző kor-
mány által elért eredmények
módszeres lebontásához. Alkal-
matlan vezetők kinevezésével
vagy jogi csűrés-csavarással műkö-
désképtelenné tették a törvény
végrehajtásáért felelős szervezete-
ket (HTMH, OM, Illyés Közalapít-
vány). Fennhangon hirdették,
hogy a törvényt a szomszédok jo-
gos igényeinek és az EU javaslata-
inak megfelelően módosítani
akarják. A törvénnyel kapcsolatos
összes feladatot átcsoportosítot-
ták a Kovács–Bársony-duó által
irányított Külügyminisztérium-
ba, ahol nemzeti elfogultságtól
mentes, kilúgozott agyú „eurok-
raták” készítették elő a törvény-
módosítást. 

„Magyarkodók” nélkül
Az össznemzeti egyeztetőfórum-
ként működő Magyar Állandó Ér-
tekezletet (MÁÉRT) megtisztítot-
ták a Tőkés László és Duray Mik-
lós típusú magyarkodó alakoktól,
helyükre megvásárolható hatá-
ron túli labancokat hívtak be.
Időközben eszébe jutott
Verheugen bővítési biztosnak is –
aki számára saját bevallása sze-
rint német nemzetisége csak any-
nyit jelent, hogy ezt a nyelvet is-
meri legjobban –, hogy ideje meg-

Érzékenység és érzéketlenség a nemzeti kérdésben • Kovács László és az egyeztetés

Ki ellenzi valójában a státustörvényt?

K Ü L P O L I T I K AK Ü L P O L I T I K A

Elsősorban a területükön élő nagyszámú magyar-
ságtól magukat fenyegetve érző szomszédos or-
szágok, másodsorban pedig az etnikai jellegű
problémák felvetésétől betegesen ódzkodó Euró-
pai Unió – válaszolná rögtön a fenti kérdésre a jó-
hiszemű olvasó. A mai magyar közéletben ottho-
nosabban mozgók számára azonban az is feltű-
nik, hogy valami nincs rendben a magyarországi
kormánypártoknak a törvényhez, és általában a
nemzeti kérdéshez való viszonyával sem.

B
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írnia magánvéleményét levél for-
májában, amelyben vérforraló-
an pimasz módon bírálta a tör-
vény alapelveit. A kormány
azonban ahelyett, hogy kikérte
volna magának a magyar nem-
zetet sértő alaptalan vádakat,
újabb hivatkozási alapot kapott
a törvény kiüresítéséhez. A mó-
dosítási buzgalmat tapasztalva
az addig az Orbán–Nastase-meg-
állapodás talaján álló románok
is vérszemet kaptak: javasolták,
hogy a koronás igazolványt –
amelyet sok tulajdonos ereklye-
ként őriz  – cseréljék le egysze-
rűsített, szimbólummentes iga-
zolványokra. Egyes információk
szerint Nastase kormányfő fi-
gyelmeztette Kovács külügymi-
nisztert, nehogy a magyar kor-
mány túlvállalja magát a rombo-
lás terén (!), tartva a törvényt tá-
mogató erők radikalizálódásá-
tól. Pozsonyt viszont nem hatot-
ta meg, hogy Medgyessy Péter el-
sírta nehéz helyzetét Schuster ál-
lamfőnek, mondván kormánya
akár vissza is vonná az egész tör-
vényt, de hát ott az a fránya el-
lenzék: a szlovákok következete-
sen ragaszkodnak azon állás-

pontjukhoz, hogy számukra a
státustörvény léte nem elfogad-
ható, függetlenül annak bármi-
lyen módosításától. Mindezek
után joggal tehetjük fel a kér-
dést, hogy ki ellenzi a státustör-
vényt, kinek az érdekeit szolgál-
ja annak végzetes legyengítése?
A válasz egyszerű: a törvény el-
sőszámú ellenfelei a jelenleg
kormányzó magyar politikai
pártok. Az SZDSZ és az MSZP
egyaránt tisztában van azzal,
hogy akit csak egyszer is meg-
érintett a határon túli magyar
emberek áldozatok árán vállalt
magyarsága,  a határon túli ma-
gyar tájak és városok hangulata,
az soha többé nem lesz vevő az
általuk propagált demagógiára,
a  „tanuljunk meg kicsik lenni”-
ideológiájára.

A „feszültségek” vége?
A törvénymódosítás parlamenti
vitája során Kovács kijelentette,
hogy a módosított törvény „meg-
felel a határon túli magyarság
98 százaléka érdekeinek, nem
fog feszültséget kelteni Magyar-
ország és a szomszédai között, és
nem okoz majd problémákat

Magyarország és az európai in-
tézmények, így az Európai Unió
viszonyában sem”. Nos, a hatá-
ron túli magyarok 98%-ára való
hivatkozás még akkor sem helyt-
álló, ha csak egy gyors fejszámo-
lást végzünk a módosítást támo-
gató és ellenző határon túli szer-
vezetek taglétszámára vonatko-
zóan. (Arról nem is beszélve,
hogy például a módosítást támo-
gató RMDSZ-vezetés – az erdélyi
közállapotokat figyelembe véve

– vajon mennyiben képviseli az
erdélyi magyarság véleményét.)
Dzurinda kormányfő világossá
tette, hogy továbbra sem tartja
elfogadhatónak a törvényt, s
mindent meg fog tenni a végre-
hajtás megakadályozása érdeké-
ben. Végül az Európa Tanács
közgyűlése a módosítás figyelem-
be vétele nélkül fogadta el a tör-
vényt elítélő  Jürgens-jelentést,
szorgalmazva annak további mó-
dosítását. – SZABÓ ISTVÁN LÁSZLÓ

STÁTUSTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁ-
nak kidolgozásával Gá-
bor Zoltánt, a Külügy-

minisztérium európai uniós
jogi főosztályának vezetőjét –
az Európai Bizottság buda-
pesti delegációjának korábbi
munkatársát – bízták meg.
(Minek is van a Határon Túli
Magyarok Hivatala?) Ifjú titá-
nunk eurokonformitására jel-
lemző, hogy a törvény módo-
sításáról határozó május 25-i
MÁÉRT-ülést megelőző szak-
értői egyeztetésen a köztiszt-
viselői munkaidő lejártakor,
azaz pontosan 16 óra 30

perckor, fegyelmezett eurok-
rata módjára felállt és közöl-
te, hogy neki távoznia kell.
Bár a kiemelkedő fontosságú
eseményen a Kárpát-meden-
ce legkülönbözőbb tájairól
Budapestre érkezett, csak-
nem hárommillió magyart
képviselő politikusok is sze-
rették volna kifejteni vélemé-
nyüket az őket érintő tör-
vényről, a minisztérium fia-
tal diplomatájának fontosabb
dolga akadt.

Magán a Magyar Állandó
Értekezleten jól érvényesült
viszont a szocialista szlogen,

miszerint „a Medgyessy-kor-
mányzat nem szelektál politi-
kai szimpátia alapján a hatá-
ron túli magyarok képviselői
között”. Bár nem vehetett
részt se Tőkés László, se Duray
Miklós, jelen voltak olyan
„közismert” szervezetek, mint
a Horvátországi Magyar Egye-
sületek Szövetsége. A kedvez-
ménytörvény szellemiségét vé-
delmező határon túli politiku-
sok általában a „nemzetközi
elvárások ezt nem teszik lehe-
tővé”, illetve „az EU-nak ez
így nem fog megfelelni”-típu-
sú válaszokat kapták felveté-

seikre a magyar kormányzat
részéről. Információink sze-
rint az ülésen a felvidéki
Bugár Béla meg is jegyezte
Kovács Lászlónak, hogy „ezt
stílust még a szlovákok sem
engedik meg magunknak ve-
lünk szemben”. Az eset után
egyébként szünetet kellett el-
rendelni.

Színfoltot jelentett még a
magyar kormány egyik befo-
lyásos főtanácsadójának köz-
bevetése, aki a kárpátaljai Ko-
vács Miklós kijelentésére, mi-
szerint számukra nem elfogad-
ható a módosítás, annyit vála-
szolt: „Akkor add vissza a na-
pidíjadat!”

Egy „igazán európai”
MÁÉRT-et sikerült tehát lebo-
nyolítani. Kár, hogy mi mást ér-
tünk a jelzőn. – OFF THE RECORD

Egy „nagyon európai” MÁÉRT
A

Státusmagyarok a tusványosi szabadegyetemenStátusmagyarok a tusványosi szabadegyetemen
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GYANAKKOR LEGALÁBBIS KÉT-
ségesnek tűnik, hogy
mennyire gondolják komo-

lyan a versenyt a hazai mobilpi-
ac szereplői. Láthatóan sokat ál-
doznak ugyan reklámra (így
sincs veszélyben masszív nyere-
ségük), de az elmúlt években
nem nagyon történt jelentős ta-
rifacsökkenés (talán a havidíj fe-
lének lebeszélhetősége a pozitív
kivétel, de ez igazából csak az
előfizetéses, ám keveset telefoná-
ló ügyfelek számára jelent érez-
hető előrelépést). Ennek ellené-
re a mobilellátottság dinamiku-
san növekszik (bár csökkenő
ütemben), a Hírközlési Felügye-
let május végi gyorsjelentése sze-
rint 71,2 előfizetés (ebbe egy-
aránt beleszámítanak a köz-
nyelvben előfizetésesnek neve-
zett post-paid és a kártyásnak hí-
vott pre-paid csomagok) jutott
100 hazánkfiára.

A felhasználók számát tekint-
ve a Westel 48%-os, a Pannon
GSM 38%-os, a Vodafone 14%-os
részesedéssel bír, a hálózatból
kimenő beszédpercek terén
ugyanez az arány 45/35/20%.
2000 márciusában a Westel még
55, a Pannon 42, a Vodafone pe-
dig csak 3 százalékot birtokolt.
A piacra utolsóként belépő
Vodafone komoly versenyhát-
ránnyal indult: nem rendelke-
zett saját hálózattal, az igazán

nagyfogyasztónak számító cégek
és intézmények is rég flottaszer-
ződést kötöttek már vagy a Pan-
nonnal vagy a Westellel. Az új
szolgáltató eleinte vetélytársai
hálózatát vette bérbe, de ma

már csak saját hálózatát hasz-
nálja. Mára saját bevallása sze-
rint 96%-os országos lefedettsé-
get ért el. Ez azonban népesség-
arányos, azaz a lakott területek-
re vonatkozik, az ország nem la-
kott részein (pl. utak mentén)
még bőven akadnak fehér fol-
tok. Ebből adódóan a nagyobb
városokban élő emberek a fő
célközönség, bár például Buda-
pesten a metróban a másik két
szolgáltatóval ellentétben a
Vodafone-nak még elég gyenge a
lefedettsége.

Elemzők szerint a piac telítő-
désével az új előfizetőkért folyta-
tott verseny után egymás ügyfe-
leinek elhódítására és a saját tá-
bor megtartására helyeződik át
fokozatosan a fő hangsúly.

Azonban ehhez nem feltétlenül
elegendőek a jó árak és a minő-
ségi szolgáltatás – az emberek, s
különösen a cégek nem szívesen
vállalják a jól megszokott szám
lecserélésével járó költségeket és
kellemetlenségeket. Ez a helyzet
a jövőben megváltozhat (még
kérdéses, hogy mikor), ha életbe
lép a hírközlési törvény számhor-
dozhatóságról szóló rendelkezé-
se. Így korábbi számunkat meg-
őrizve válthatunk szolgáltatót, s
várhatóan szép lassan megválto-
zik annak jelentősége, hogy 20-
as, 30-as vagy éppen 70-es valaki.

Egy mobilvásárlás előtt álló
polgár nincs egyszerű helyzet-
ben: a három szolgáltató össze-
sen 35 különböző csomagot kí-
nál, jelentősen eltérő kondíciók-
kal. Máskor van a csúcsidő, elté-
rőek a kedvezményes időszakok
és különféle szolgáltatások fog-
laltatnak az alapdíjban. Az ösz-
szehasonlíthatóságot nehezíti a

szolgáltatók eltérő díjszámítási
módszere is. A másodperc alapú
elszámolás esetén az ügyfél a hí-
vás díjának arányában fizet, míg
például 30 másodperces egysé-
gek esetén egy 5 másodperces
hívás 30 másodperc árába kerül,
a 39 másodpercesért pedig egy
percnyi díjat kérnek. A három
szolgáltató közül egyedül a Pan-
non GSM-nél számolnak tisztán
másodperc alapon, mind az elő-
fizetések, mind a kártyák ese-
tén. A Westel előfizetéses ügyfe-
leinek a 30 másodpercnél rövi-
debb hívásokért 30 másodperc
díját számítja fel, a 30 másod-
percnél hosszabb hívásokért pe-
dig másodperc alapon kell fizet-
ni, míg a kártyás ügyfelek 30
másodperces egységekben fizet-
nek. A Vodafone kártyás cso-
magjai esetében 30 másodper-
ces, előfizetéses csomagjai eseté-
ben 10 másodperces egységek-
ben számláz.    – TURUL

Másodpercek és tarifák csatája

Térerõemelõk
Úgy tűnik, mintha újult erőre kapna a verseny a
három (a 450 Mhz-en szolgáltató Westel 0660,
hosszú szenvedés után nemrég hivatalosan is
jobblétre szenderült) magyarországi mobilszol-
gáltató között. A Pannon, a Vodafone és a Westel
egyaránt a hazai reklámkultúrában szokatlan ösz-
szehasonlító hirdetésekkel igyekszik meggyőzni a
potenciális vásárlót – természetesen mindannyian
azt bizonygatják, hogy náluk senki sem olcsóbb,
sőt a többiek egyenesen rablók.

U

»A felhasználók számát
tekintve a Westel 48%-

os, a Pannon GSM 38%-
os, a Vodafone 14%-os

részesedéssel bír, a háló-
zatból kimenő beszéd-

percek terén ugyanez az
arány 45/35/20%«
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EVÉS VÁROSNAK ADATIK MEG,
hogy szokásos informatikai
kiadásai mellett 1,2 milli-

árd forintot fordíthasson
ezirányú fejlesztésekre. Még ha-
zai viszonylatban is ritka, hogy
ennyi pénzt észrevehető eredmé-
nyek nélkül használjanak fel – ha
így nézzük, a Budapesti Informá-
ció Gazdálkodási Program (BIG)
igazi sikertörténetnek mondható.
2001-ben döntött úgy a Fővárosi
Közgyűlés, hogy a közlekedési
lámpák távközlési infrastruktúrá-
jának bérbeadásából (kábelbot-
rányként híresült el az eset) be-
folyt összeget egy informatikai
fejlesztési programra fordítja. A
BIG 8 alprogramja támogatandó
célokat tűzött ki maga elé: a fő-
város adatvagyonának felmérése,
térinformatikai fejlesztések, e-
ügyfélszolgálat, közösségi hozzá-
férési pontok létesítése, portál-
építés mellett szerepelt benne a
fogyatékkal élők támogatása és
az e-közbeszerzés is. A program
eredetileg tervezett befejezésének
időpontjára, 2003. május 1-re 540
millió forint elköltésével (és a
fennmaradó további 620 millió le-
kötésével) a hangzatos terveknek
csak igen csekély része valósult
meg. 

Talán a leglátványosabb ered-
mény a www.budapest.hu por-
tál. A 290 millió adóforintnak
hála, egy tetszetős, logikusan
felépített weboldalról mosolyog
ránk Demszky Gábor fényképe.
A tekintélyes mennyiségű, igen
informatív híranyag dicséretére
válik a (civilben a Magyar Hír-
lapnál dolgozó) főszerkesztő-
nek, L. László Jánosnak és csa-
patának. A hivatalos informáci-
ókra vágyó, netán ügyeit intézni
szándékozó budapesti polgáro-
kat sajnos már egyáltalán nem
kényezteti el a honlap. 

Maga a portál egy meglehető-
sen kifogásolható közbeszerzési
eljárás eredményeként született
meg.  Számos, a feladatra egyéb-
ként kiválóan alkalmas céget zárt
ki egy legalább 308 (nem 300,
nem 310) millió Ft-os referencia

feltétele. A honlap kivitelezésére
2002 nyarán kiírt eljárás – talán a
közelgő önkormányzati választá-
sokra való tekintettel – egy hóna-
pos teljesítési határidőt szabott a
győztesnek. A rossz nyelvek (ne-
vezzük őket szakembereknek) sze-
rint mindez csak akkor lehetsé-
ges, ha az ajánlattevő már hóna-
pokkal a pályázat elbírálása előtt
megkezdi a munkát. A város veze-
tése szerint 2002 októberéig csu-
pán részteljesítésről volt szó, a
honlap további részeit később kell
átadnia a kivitelező Siemensnek
és a SenseNetnek. Október óta
azonban a weboldal csupán tartal-
mában gyarapodott (amely nem a
kivitelező, hanem a külön büdzsé-

ből gazdálkodó szerkesztőség ér-
deme), különösebb technikai vagy
funkcionális újdonság nem jelent
meg rajta. 

Kérdéses, hogy mennyiben in-
dokolt a közel 300 milliós kiadás,
amikor a tapasztalatok szerint a
hasonló, illetve sokszor fejlettebb
technológiát képviselő portálok
kevesebb, mint tizedennyiből, 8-
20 millió forintból megvalósítha-
tóak. Akik az amúgy nyilvános bi-
zottsági anyagokat vagy a beszer-
zési ajánlattételi felhívásokat, ne-
tán a megkötött szerződéseket ke-
resnék, azoknak is csalódniuk
kell: az önkormányzat se nem
transzparens, se nem üvegzsebű.
Nem elképzelhetetetlen az sem,

hogy a rendeleteket azért nem je-
lenítik meg, mert a portál techno-
lógiája nem alkalmas arra, hogy
áttekinthető és kereshető formá-
ban tegyék ezt meg. Ésszerű meg-
oldásért ugyanakkor nem kellett
volna messzire menni – az SZDSZ
az ingyenes (!) és szemlátomást jó-
val több lehetőséget nyújtó Php-
Nuke portál rendszert alkalmazta
saját honlapjának elkészítéséhez
(még ha ezt némiképp inkorrekt
módon el is felejtette feltüntetni).
Az SZDSZ mintha megfontoltab-
ban gazdálkodna saját forrásaival,
mint a budapestiekével. 

A www.budapest.hu azonban
nem az egyedüli siker, amit az in-
telligens Budapest felépítésében
elkönyvelhet a vezetés. Húsz da-
rab információs terminálon már
bárki ingyen nézegetheti a főváros
honlapját. Egy külföldi turista
azonban nem sokat tudhat meg
Budapest nevezetességeiről a ter-
minál segítségével, ugyanis csak a
fővárosi portált lehet elérni – kizá-
rólag magyar nyelven (európai fő-
várost is építünk). Szerencsére a
terminálosítás szerény, 70 milliós
költségvetéséből, illetve a fogyaték-
kal élők támogatására szánt 230
milliós keretből sikerült megspó-
rolni annyit, hogy lehetővé váljon
75 darab laptop vásárlása a köz-
gyűlés tagjai részére. A note-
bookokat amúgy egyelőre a fővá-
ros számára végzett tevékenysé-
gükben semmire nem tudják
majd használni, hiszen a közgyű-
lési anyagokat, előterjesztéseket
még mindig lexikon-méretű köte-
tekben kapják – semmiféle cso-
portmunka-rendszer nem léte-
zik, de még egy képviselői levele-
zőlista sem.  Hab a tortán, hogy
míg takarékossági és célszerűsé-
gi megfontolásokból egyre több
európai város, kormány választ
különböző alternatív szoftvere-
ket, a főváros informatikai fej-
lesztései során csak Microsoft
alapú megoldásokat használ, a
legtöbb közbeszerzési eljárásból
kategorikusan kizárva minden,
más platformon működő alkal-
mazást. – BLOFELD

www.budapest.hu – Kicsit sárga, kicsit savanyúwww.budapest.hu – Kicsit sárga, kicsit savanyú

K Budapest virtuális kátyúi és rejtelmei

Intelligens 
világvárost 
építünk!
„A főváros vezetésének célja, hogy Budapest intel-
ligens város legyen (...) érezzék magukat igazán
otthon a virtuális Budapesten is!” – így buzdít
minket Demszky Gábor a www.budapest.hu olda-
lain. Budapest ugyanakkor ma körülbelül annyira
tekinthető „intelligensnek”, mint amennyire tisz-
ta a levegő, vagy kifogástalanok az utak… 
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– Nemrégiben több munkatár-
sa tüntetett a parlament előtt.
Mi késztette őket erre a lépésre?

– Július 1-jétől olyan módon
változott meg a Munka Törvény-
könyve, hogy a kettős foglalkozta-
tást és a kényszervállalkozókat szi-
gorúbban fogják büntetni, mint
eddig. Nemcsak a munkaadót, ha-
nem a munkavállalót is. Öt évre
visszamenőleg meg kell fizetni a
különböző elmaradt adókat és a
büntetéseket is. Ez komoly mér-
tékben sújt bennünket. Emlékeze-
tes, hogy 1994 után az újságírókat
és más szakmák képviselőit is ál-
vállalkozásokba kényszerítették.
Ez alól nem lehetett kibújni. Per-
sze világos, hogy abszurd helyzet
az, ha mondjuk egy riporter
ugyanazon a munkahelyen egy-
szerre kap fizetést és vállalkozó-
ként honoráriumot. A Magyar Rá-
dió azonban ennek terheit most
nem tudja finanszírozni. A megol-
dás az lenne, ha a pénzt kapnánk
a fizetések felbruttósítására, s ak-
kor senki nem járna rosszul. De
mi végrehajtjuk a törvényt, ugyan-
is a Rádió nem szokott törvényt
sérteni.

– A másik kellemetlen hír az
Önök számára az elmúlt hetek-
ben az volt, hogy jóval kevesebb
támogatást kapnak a költségve-
tésből, mint a többi közszolgála-
ti médiaintézmény.

– Nem szeretnék semmilyen
prekoncepciót felállítani, de egy-
értelmű, hogy a közszolgálat elle-
ni merényletről van szó. Már csak
azért is, mert mi mindig precízen
gazdálkodtunk. 

– Mi lehet a kormány célja a
Magyar Rádióval?

– Egy olyan hadjárat indult el-
lenünk, amelybe belefér az intéz-
mény teljes kivéreztetése is. Nem
lehet ugyanis mással megindokol-
ni, hogy amíg a Magyar Televízió-
nál megmagyarázhatatlan mérté-
kű pénzmozgások történtek, még-
is minden alkalommal megérke-
zik a milliárdos segítség. Holott
látható, hogy az egyik ajtón beér-
keznek a pénzek, a hátsó ajtón
meg kitolják azokat. Ilyen a Ma-

gyar Rádióban soha nem volt. A
helyzet az, hogy büntetik azt, aki
normálisan gazdálkodik. A régi
szocialista gazdálkodást lehet jel-
lemezni úgy, hogy „ha minél na-
gyobbat hazudsz, annál több esé-
lyed van arra, hogy megkapd a

pénzed”. Tehát nekünk is azt kel-
lett volna mondanunk, hogy nem
hárommilliárdra van szükségünk
– hogy a bérek felbruttósítását el-
végezzük és az archívum méltó
rendbetételét elkezdjük –, hanem
mondjuk százmilliárdra, hiszen

annyit is el tudnánk költeni. De
mi mindig becsületesen bevallot-
tuk, hogy pontosan mennyi pénz
kell, és annak kapjuk meg csak a
töredékét. Amit mi kérünk, azok
gazdasági számításokkal alátá-
masztott összegek.

– Mennyi hiányzik most a
normális működéshez?

– Ahhoz, hogy szerényen, de
mégsem méltatlan körülmények
között tudjunk gazdálkodni, há-
rom-négymilliárd forintra lenne
szükségünk.

– Lobbiznak még érte?
– A világon semmi remény,

hogy megkapjuk ezt az összeget.
– A költségvetési diszkrimi-

náción kívül a kormánypártok
az ORTT-t használják még a
nyomásgyakorlásra. Legin-
kább a Vasárnapi Újság zavarja
őket.

– Az a legnagyobb gumicsont.
Mindig azokat a műsorokat íté-
lik el, amelyek a vélemény kate-
góriában hangzanak el. Koráb-
ban ugyanezért nem marasztal-
tak el bennünket, tehát megfi-
gyelhető a tendencia az ORTT
határozataiban. Azok az embe-
rek, akik a toleranciát fennhan-
gon hirdetik, cseppet sem fogad-
ják el a más véleményt képviselő-
ket.

– Amúgy mi a véleménye az
ORTT működéséről?

– A lehető legrosszabb. Ren-
geteg pályázatunkat utasították
el nevetséges formai kifogások
miatt. A kajak–kenu-világbaj-
nokság közvetítését idén már
nem támogatják, az öttusa EB-t
sem, a torna világbajnokságot
sem. Pedig ezek közszolgálati fel-
adatok. A Petőfi Rádió igyekszik
élő közvetítést nyújtani minden
olyan nemzetközi sportesemény-
ről, ahol magyar résztvevő is
van. Nem akármilyen rendezvé-
nyekről van szó, és jogosan illet-
ne meg minket az ORTT-nél az
ilyen célokra rendelkezésre álló
pénz. De ugyanúgy hiába pályáz-
tunk egy nagyszabású gasztronó-
miai fesztivál vagy számos kultu-
rális esemény közvetítésére is.

A Magyar Rádió elnök asszonya lapunknak adott
interjújában beszélt elnöksége két évéről,  arról,
hogy a médiatörvényben elég lenne egy mondat is
valamint a közszolgálati adó finanszírozásának
aránytalanságairól.  – Egyértelmű, hogy a köz-
szolgálat elleni merényletről van szó – mondta ez-
zel kapcsolatban lapunknak Kondor Katalin. Az
intézmény kulturális feladatai mellett szólt arról
is, hogy nem lehet összehasonlítani a Magyar Rá-
diót a kereskedelmi adókkal.

Gazdasági prés és politikai 
nyomásgyakorlás a kormány eszköztárában

Hadjárat 
a Rádió ellen

„Három-négymilliárd forintra lenne szükségünk”„Három-négymilliárd forintra lenne szükségünk”
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– Augusztusban lesz két éve,
hogy megválasztották. Milyen
mérleget von eddigi elnökségé-
ről?

– Úgy érzem, hogy időarányo-
san túlteljesítettük az elnöki pá-
lyázatban foglaltakat. A szerveze-
ti átalakulás mindenkinek a ja-
vaslatát meggondolva zajlott le –
bár ez egy folyamat, hiszen hatal-
mas intézmény a Rádió. Az előde-
ink rengeteg mulasztásos törvény-
sértést hagytak ránk. Nagy viták
után ezeket az ügyeket megoldot-
tuk. Az elnöki posztot másfélmil-
liárdos hiánnyal vettem át. Nem
egész egy év alatt ledolgoztuk ezt
az összeget. Mindeközben kétszer
hajtottunk végre fizetésemelést,
és azok mind a két alkalommal
meghaladták az országos átlagot.
Végrehajtottuk a profiltisztítást is.
Megszüntettük a Calypso Rádiót,
amelynek műsorrendjében egyet-
len olyan elem sem volt, amely a
Magyar Rádió másik három adó-
jában vagy vidéki stúdióiban ne
lett volna meg. A többi felesleges
tevékenységet is leépítettük, mint
például a garázsipari vállalkozást,
amely főleg volt szocialista orszá-
gokban gyártott autók javításával
foglalkozott. Kénytelenek voltunk
megszüntetni a nyomdát is. Töb-
bet azonban nem tudunk karcsú-
sítani, ha a közszolgálati feladata-
inkat tisztességesen akarjuk ellát-
ni. Mindemellett sok kulturális
rendezvényt szerveztünk, inter-
netes fejlesztésekbe fogtunk, isko-
láknak ajándékoztunk. Valódi
kulturális intézmény vagyunk.
2001 nyara óta nem nagyon volt
olyan területe a Magyar Rádió-
nak, amelyet ne reformáltunk
volna meg valamilyen mérték-
ben.

– A kormánypárti kurátorok
– nyilván szocializációjuk okán
– „termelési beszámolónak”
minősítették a leltárt…

– Minden normális emberhez
szól a kérdés: ha az ember beszá-
mol az elmúlt egy év működésé-
ről, akkor az nem „termelési be-
számoló”? Ilyenkor azt kell el-
mondani, hogy mit végeztünk.

– Elégedett a hallgatottsági
adatokkal?

– Egyáltalán nem, de nem ab-
szolutizálnám a számokat. Kis
mértékű csökkenés volt tapasztal-
ható bizonyos műsoroknál,
ugyanis az elmúlt években 150 rá-
dióadót szabadítottak ránk. És a
televíziók is konkurenciát jelente-
nek.

– Melyek a legnépszerűbb
műsoraik?

– A Déli Krónika vonzza a leg-
több hallgatót. Népszerű még a
Vasárnapi Újság, a Szombat Dél-
előtt, a szórakoztató és a vallási
műsorok, az operaközvetítéseket
is aránylag sokan hallgatják.

– Versenyeznek-e a kereske-
delmi rádiókkal?

– Mély meggyőződésem, hogy
nem kell velük versenyeznünk,
mert nem ez a feladatunk. Két
különböző világról van szó. Egy

időben sokan elmentek innen ke-
reskedelmi rádiókhoz, hatalmas
fizetésekért. Alig tudok olyasvala-
kit mondani, aki közülük – világ-
nézetétől függetlenül – ne akart
volna azóta visszatérni.

– Ha nem szállnak be a ver-
senybe, ki hallgatja majd a Ma-
gyar Rádiót?

– Átlagosan több mint tíz szá-
zalékos hallgatottsággal rendelke-
zünk. Nem egyenletesen ugyan,
de műsoridőnk minden percében
értéket adunk. Ha ebből az iszo-
nyatos szellemi állapotban lévő vi-
lágból kiszakítunk magunknak
tíz-húsz százalékot, akkor az egy
hatalmas eredmény. A Bartók Rá-
diót például csak tízezren hallgat-
ják éjszakánként, azonban az adó
a hallgatóival együtt olyan értéket
képvisel, amely fontosabb azok-

nál, akik nem hallgatják. Egyéb-
ként tervezzük a Kossuth Rádió
éjszakai adásának az elindítását
is, mert a mai körülmények kö-
zött egy rádiónak huszonnégy
órán át kell műsort szolgáltat-
nia.

– Hamarosan napirendre
kerülhet a médiatörvény meg-
változtatása. Ön szerint miben
kellene változtatni?

– Szerintem nem kell média-
törvény. Egy szabály lehet: „ha-
zudni nem szabad!”. Más nem
számít. Persze azért kell egy-két
kisebb szabály, de rendelkezünk
etikai kódexszel, van belső sza-
bályzatunk, és aszerint dolgo-
zunk. Nincs szükség egy túlsza-
bályozott, senki által be nem tar-
tott médiatörvényre. De ha már
van törvény, és azt változtatni
akarják, akkor annak érdemi ré-
szét nem a politikusoknak, vagy
a hozzájuk ezer szállal kötődő új-
ságíróknak kell elvégezniük, ha-
nem a szakmának. A politikusok
többnyire nem értenek a média
működéséhez.

– A kormánypártok az elmúlt
időszakban több módon is
üzentek azon állami vezetők-
nek, akik még az előző ciklus-
ban kerültek vezető posztra. Ön
a helyén marad?

– Nem foglalkozom a támadá-
sokkal, bár az eszköztáruk rop-
pant változatos.

– Mi volt Önnek az elmúlt két
év legfontosabb lelki tanulsága?

– Rájöttem, hogy bármennyi-
re is bennfentes az ember a Ma-
gyar Rádióban, hiába dolgoztam
itt harminc évig, akkor is min-
dent csak hús-vér valójában ki-
próbálva lehet megtapasztalni.
Végtelen sok akadály gördült
elém, hogy elnökként ne tudjak
szabadon és normálisan dolgoz-
ni. Mégis, köszönöm a sorsnak
hogy ezt megtapasztalhattam,
mert különben szegényebb let-
tem volna ezzel a tudással. Ami-
lyen makacs vagyok, nem hittem
volna el, hogy ez így megy, ha ezt
más meséli el. Nem hittem volna,
hogy az emberi gonoszság ilyen
végtelen.                  – NÉVAI GÁBOR

»Valódi kulturális 
intézmény vagyunk.
2001 nyara óta nem 

nagyon volt olyan 
területe a Magyar 

Rádiónak, amelyet ne 
reformáltunk volna meg 
valamilyen mértékben«

„Nincs szükség egy túlszabályozott, senki által be nem tartott médiatörvényre”„Nincs szükség egy túlszabályozott, senki által be nem tartott médiatörvényre”
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TT VAN VELÜNK A GAZDASÁGI KÖ-
vetkezmények révén is: Tria-
non nélkül nemcsak a Bibó

által megfogalmazott eltorzult
magyar alkat, hanem semmibe
futó vasútvonalak, halódó szat-
mári, baranyai vagy zempléni kis-
térségek és  százezres-milliós ma-
gyar közösségek napi politikai-
gazdasági küszködése sem érthe-
tő meg. Éppen ezért kívánatos,
hogy a múltról hitelesen szóló
könyveket vehessünk kézbe. Mert
valljuk be: miközben budapesti
kvaterkázásokon semmi perc
alatt újraosztjuk a Kárpát-me-
dencét, közhelyes legendákon kí-
vül néha az alapvető tényekkel
sem vagyunk tisztában. Ezért
(mármint az alapvető tények so-
rakoztatásáért) is üdvözölhető az
Osiris kiadó tekintélyt és tisztele-
tet parancsoló kiadványa, amely
a Nemzet és emlékezet sorozat-
ban jelent  meg Trianon címmel,
Zeidler Miklós szerkesztésében.
A közel ezer oldalas mű szerkesz-
tője nem ismeretlen a téma iránt

érdeklődők számára: A revíziós
gondolat című monográfiája
mellett a rajzszeg- és cipőpaszta-
ipar trianoni rámozdulási pro-
jektjét is kiválóan dokumentáló,
A magyar irredenta kultusz a két
világháború között című munká-
ja keltett nemrégiben figyelmet. 

Források, publicisztikák, tudo-
mányos cikkek, tanulmányok,
minden együtt van Trianonról
ebben az új könyvben, amit sose
mertél megkérdezni. Imponáló
műveltség, felkészültség a szer-
kesztőtől e letaglózó tartalmú és
súlyú kötetben. Az esemény mini-
mum ennyit ér. A feladat az,
hogy vége legyen a hülye mellé-
beszélésnek. Egyfelől műveletlen
fiatalemberek is kézbe vehetik,
akik pitbulltenyésztés mellett
hétvégenként nemzetet mente-
nek, bár honlapjukon heroikus
küzdelmet folytatnak a rabló
oláh hordák mellett az ikes igék-
kel, a történelmi vármegyék szá-
mával és Gyergyóditró nevének
helyesírásával. Másfelől legmele-

gebb magyar rögtestvéri szeretet-
tel ajánljuk Zeidler könyvét csi-
korgóan elmeszesedett idős,
neosztálinista közgazdásznőknek
is, akik újabban már a „törté-
nész, publicista” identitást válasz-
tották maguknak – igen, igen
Kopátsy Sándorról beszélünk.
Mert a Túlfeszült Lényeglátók
Nemzeti Bajnokságában ő is
ügyesen fordult a hajrában végte-
lenül primitív cikkeivel a liberális
napilap hasábjain. Kovács László
pedig végre megtudhatja, hogy
őseink miért nevezték Pozsonyt
Bratislavának, és mely besték
akadályozzák a jó viszonyt a
szomszéd országokkal. Vége a du-
mának: ezentúl nyugodtan oda-
vághatjuk a pattogóknak: „olvasd
el előbb a Cejdlert, utána beszé-
lünk.” Vagy, ahogy a nálunknál
jóval nagyobb mágus, Illyés Gyula
fogalmazott  a kötetben szereplő
Sebtisztítás című, 1974-es cikké-
ben: „Föladatunk világos, volta-
képpen újra kell teremtenünk a
nemzetet. (…) A történelem okoz-

ta sebeink adják szerintem a leg-
több gondot, nem kis mértékben
azért, mert olyanok, mintha már
begyógyultak volna. Szemmel
alig láthatóak; annál súlyosab-
ban mérgezhetnek. Vagyunk elég
egészségesek, hogy elviseljük, bár
egy-egy szisszenés árán, a fölmet-
szésüket, kitisztításukat.” Illyés
szavaihoz egy másik jelentős gon-
dolkodó szavait illeszthetjük
Zeidler Miklós könyvéből:
Dötsch Károly Ede másodikos
elemista Budapestről így fordult
Rothermere lordhoz, a revízió
apostolához: „Kedves Lord bá-
csi! Nagyon szépen kérem, segít-
se meg a mi szegény szétdara-
bolt, árva hazánkat, hogy ismét
egész és nagy legyen. Erre kéri
kedves lord bácsit egy hazáját el-
vesztett szegény kis magyar.”
Mit tehetnénk ehhez hozzá? 

Cikkünkben megvan a keretes
szerkezet. (Zeidler Miklós, szerk.:
Trianon. Osiris, 2003, 7980 forint
– drága, de tényleg jól mutat a pol-
con.) – ABLONCZY BÁLINT

Impozáns kézikönyv Trianonról • Vége a dumának!

Sebtisztítás
Rövid tüzérségi előkészítés után hajnali hat óra-
kor csapataink átlépik a demarkációs vonalakat
(észak felé páncélosaink a párkányi hídon zúdul-
nak át – csak hogy egyszer a szerencsétlen szlovák
nacionalistáknak is igazuk legyen), és  szétzilálják
a demoralizált kisantant-csapatokat. A felszabadí-
tott területek magyar és nem-magyar lakossága ki-
törő örömmel üdvözli katonáinkat, az év embere
a Time magazin címlapján pedig az ezeréves hatá-
ron őrt álló magyar honvéd. Egy-egy átmulatott éj-
szaka után, miközben azt fújjuk, hogy
„Ottaholzúgazanégyfolyó”, valahogy a fentebb vá-
zolt módon képzeljük Trianon megoldását. Pedig
a komplexusaink, bűneink és mulasztásaink elfe-
dését szolgáló borgőzös hevültség csak egyvalami-
re figyelmeztet: az 1920-as trauma itt van velünk –
mind a mai napig. Minden együtt van Trianonról, amit sosem mertél megkérdezniMinden együtt van Trianonról, amit sosem mertél megkérdezni

I
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MIKOR A METALLICA AZ 1991-ES

albummal komolyat lépett a
populáris hangzás felé, so-

kan felhördültek. A címnélküli,
de borítója színéről fekete lemez-
nek nevezett anyag kábé megkét-
szerezte az addigi eladási muta-
tókat, viszont olyan közönségből
merített, amelynek a Metallica
így, kicsit szelídebben volt csak
szalonképes. Nos, akik felhördül-
tek, azok éppen ezeket a friss ra-
jongókat viselték nehezen a tá-

borban. És tessék, 1996-ban, a
Load című új anyag újabb pofon
a régi rajongóknak: a zene to-
vább puhult,  a sokkért az új
imidzs felelős. Rövid haj, szivar,
a fekete mellett bordó és vörös
tónusú ruhák: mintha egy divat-
magazinból léptek volna elő –
nem volt elég ugyanis érezni, tu-
datni is kellett, hogy van a buta
hajmetál, meg az intelligens art-
metál. Vagy mi. Szerencsére
mindjárt a következő évben új le-
mezzel rukkoltak elő a fiúk: a
ReLoad ha nem is tért vissza a
régi hangzáshoz, jóval energiku-
sabb lett, mint az előd. Itt jön-
nek a pauzás évek, amelyek, mel-

lesleg, nem is voltak annyira
unalmasak: egy-egy nem sorle-
mezen nagyhangversenyi és ga-
rázshangzással is megszólaltak
a régi számok. És most itt az új
anyag, a St. Anger. Fogadkozá-
sok, hogy újra kemény lesz, a
bevezető klip ehhez mérten
egy börtönudvaron lett felvéve,
valódi elítéltek között, csak hát
magát a lemezt dobhatnánk,
úgy, ahogy van. A lemeznyitó
Frantic nagyszerű – már-már
kezdem elhinni, hogy nagy do-
logról van szó. A címadó St.
Angernél inkább alvás javallt,
aztán már nem is érdemes föl-
ébredni (néhány pillanattól el-

tekintve – ilyen a Chains of
Pains, amelynél szintén moz-
dul valami). Az alváshoz pedig
hozzásegít néhány régi szám új
köntösben. Na nem feldolgozá-
sok, hanem olyan számok,
amelyek kísértetiesen emlékez-
tetnek egy-egy régi Metallica-
klasszikushoz. Még egy kérdés:
vajh mennyi tartaléka van egy
olyan együttesnek, amely hat
év alatt egy olyan stúdióalbu-
mot bír összehozni, amelyen
van négy darab egy perc körü-
li, plussz kettő instrumentális?
Úgyhogy szerintem: még egy
dobásuk van – de már csak
egy. – E.I.

Új lemez a Metallicától

St. Anger
A

ORTÁRSA, BABITS MIHÁLY

megrázó novellája, a Rö-
pülő falu az 1919-es ka-

tasztrófa utáni legkegyetle-
nebb pillanatokról szól. Ez az
írás, amely a címét is adta a
Noran könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent kötetnek,
amelyben magyar írók Tria-
nonnal kapcsolatos alkotásait

olvashatjuk. A címadó novel-
lában Csíktábor teljes lakossá-
ga elmenekül a fenyegetően
közeledő megszállók elől.
„Egy falu maradt üresen a hó-
dító számára.” Az ezeréves
szülőföldjüket elhagyni kény-
szerült székelyek – sok szenve-
dés közepette –  a szabad ég
alatt töltik a sokadik éjszakát.

S akkor megtörténik a csoda:
a felhők szárnyán utánuk re-
pül a falu. Először a templom
harangja kondul meg, aztán a
házak szállnak alá, sorban,
egymás után. Minden megér-
kezett, „ami nem volt oláh ké-
zen” – írja Babits. Később, a
sötét harmincas években, ami-
kor az erdélyi magyarság jog-
fosztottsága teljessé lett, még
az  Erdély szó is tiltottá vált.
Akkoriban kereste fel a „Ro-
mán sajtó a határokon kívül
Nagy-Románia megteremtése
előtt” című kolozsvári kiállí-
tást Ruffy Péter, a Magyar
Nemzet legendás riportere.
Írásából kiderül, hogy az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában „el-
nyomott” románságnak szinte
megszámlálhatatlanul sok új-
ságja jelenhetett meg nemcsak
Erdélyben, de Magyarország
más területein is. Az egyik új-
ság címlapján egy frissen meg-
választott aradi román képvi-
selő parádézik fekete zakóban,
elegáns nyakkendőben a pesti
Nagykörúton, küldöttsége pe-
dig nemzeti viseletben követi.
Próbálta volna meg ezt egy
magyar képviselő 1920 után
Bukarestben! Vagy éppen
most, 2003-ban…

Babits Mihály másik írása
(Cenzúra) sajnos szintén aktu-
ális ma is a Kárpát-medencé-

ben. Mint írja: a Nyugatban
még élcelődtek azon, hogy a
magyar településneveket tiltó
román törvények értelmében
hogyan néznének ki a gyönyö-
rű székely balladák, „pedig in-
kább föl kellene jajdulnunk,
legalább nekünk, magyar írók-
nak, ha csak a rím és ritmus
kerékbetörése miatt is…” De
kevesen jajdultak fel. A Tria-
nont bevégző párizsi békeszer-
ződés óta pedig már szinte
senki sem. Ezért is juthattunk
olyan – a két világháború kö-
zött elképzelhetetlen  – mély-
ségekbe, hogy Pozsonyt ma
már csak Bratislavának nevezi
Magyarország külügyminiszte-
re. Ehhez vajon mit szólna Ba-
bits? És mit szólnának a ma-
gyar irodalom halhatatlan óri-
ásai, akik – mint ebből a kö-
tetből is megkérdőjelezhetetle-
nül kiderül – mindannyian ra-
jongásig szerették hazájukat?
A teljes magyar hazájukat.
(Röpülő falu, Noran Könyvki-
adó Kft, 2002.) – NÉVAI GÁBOR

K

»Később, a sötét har-
mincas években, amikor

az erdélyi magyarság
jogfosztottsága teljessé

lett, még az  Erdély szó
is tiltottá vált«

Magyar írók Trianonnal kapcsolatos írásai

A magyar 
Atlantisz
„És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat épí-
tettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolno-
kon, vagy Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy
néztem, mintha az én házamat építenék. És ha vi-
rágot láttam nyílni a pilisi hegyekben, vagy a Kár-
pátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt… De
nem mondtam ki azt a szót soha. És már nem is
tudom kimondani: csak ennyi: valami fáj, ami
nincs...” – ilyen szívhezszólóan írt Karinthy Fri-
gyes kisfiának 1920-ban. 
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Kispál és a Borz
Július 22., kedd, 20.30

A Kispál és a Borz 1987-ben
alakult Pécsett, és néhány éven
belül zászlóshajója lett a pécsi
csodának is nevezett dél-dunán-
túli zenei színtérnek. Első albu-
muk Naphoz Holddal címmel,
1991-ben jelent meg (a lemez cí-
me érdekes módon, egy tördelői
elütésből adódóan lett ez – az
eredeti cím Napozz Holddal lett
volna…), de az együttes addigra
országosan is ismert lett,  a kö-
zépiskolás–egyetemista tábor-
ban mindenképpen. A Kispál a
sajtó véleménye szerint először
1995-ben, az Ül című lemezzel
nyitott a szélesebb közönség felé
– a dalok egyre kerekebbek, egy-
re slágeresebbek lettek, de ez – a
hasonló forgatókönyvek ellenére
– nem jelentette rajongók elvesz-
tését. A következő két év igazi át-
törés volt: először a Bálnák, ki a
partra című album Emese című
száma próbálta kész tények elé
állítani a kereskedelmi rádiókat.
Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a legnagyobbak még ezt a
de facto megaslágert sem játszot-
ták túl sokat, de a Csinibaba
soundtrackjére átdolgozott Kicsit
szomorkás… esetében már ők is
beadták a derekukat. És itt sem
volt megállás: a soron következő
Holdfényexpresszt minden zenei
összegzés a legjobb magyar rock-
lemezek közé sorolja. Azóta már
két új album jelent meg tőlük,
sőt Lovasi András frontember
szólóanyaggal is a közönség elé
állt. A koncerten az ő dalaiból is
hallhatunk ízelítőt.

Hiperkarma
Július 23., szerda.

A Hiperkarma a kortárs
könnyűzene legújabb büszkesé-
ge. A frontember Bérczesi Ró-
bert 1997-ben BlaBla nevű
együttesével megnyerte a Pepsi
Generation Next tehetségkutató
versenyt, így azonnal lemezszer-
ződéshez jutottak. A lemez jó
volt, sokan az angol Supergrass
nevű idiotid-popegyüttessel ro-
konították, azonban egyrészt a
magyar közönség nem volt vevő
a könnyed, pimasz slágerekre,
másrészt Bérczesi sem elégedett
meg ezzel a szinttel.
Hiperkarma néven alapított
együttest, amelynek első albu-
ma az elmúlt öt év legerősebb

indulása volt. Bérczesi olyan
mély rétegekbe és a honi dal-
szerzői hagyományoknak olyan
felfoghatatlan szintjére kalan-
dozik, amelyeket azelőtt csak
Cseh Tamás és, szomorú hites
korszaka előtt Pajor járt be
egyedül. Nálunk legalábbis.
Bérczesi dekadens rockhérosz-
alapállása teljesen hitelesnek
tűnik a színpadról, és, főleg a
szövegekből. A hihetetlenül
mély szövegek egyúttal közért-
hetőek is, amelyeket igényes és
slágeres dallamok tolmácsol-
nak. Legújabb, második leme-
zük júniusban jelent meg
Amondó címmel – a címadó
sláger mellesleg olyan szerkeze-
tű, sodrású és kegyetlenségű,

amilyenhez magyar nyelven még
nem volt szerencsénk.

Lovász Irén 
és a Makám
Július 24., csütörtök, 21.00.

A Makám 1984-ben alakult,
fő céljuk pedig az, hogy felfe-
dezzék és felfedjék egyrészt a
különböző népek zenei kultú-
rájában, másrészt a különböző
zenei stílusok közötti legki-
sebb közös többszöröst. A
Makám úgy tartja, hogy ún.
hangszeres kamarazenét ját-
szik – inspirációik között min-
denesetre megtaláljuk az etno-
jazz progresszivitását, az ar-
chaikus kultúrák jegyeit (bal-
káni és ázsiai zenei építkezést)
és a kortárs rock hagyománya-
it is. A Makám igen népszerű
koncertszervezői körökben,
szinte minden európai ország-
ban játszottak már. Négy önál-
ló lemezük mellett számtalan
közös munkát, válogatást je-
gyeztek már szerzőként.

Ákos
Július 26., szombat, 21.00

A Depeche Mode–Peter
Gabriel–Suzanne Vega-zenei
gyökereken felnőtt, és 1989 és
1994 között Bonanza Banzai
nevű együttesével szinte min-
den hazai csillagot elért Ákos
1993-ban kezdett szólókarrierbe.
A Karcolatok című első lemezé-
ről kimásolt Hello mindjárt meg-
közelítette a Bonanza rádiós si-
kereit. Emellett a folyamatosan
jelentkező szólólemezekkel Ákos
véghezvitte a csodát: a 15-20 ez-
resre becsülhető Bonanza-tábor
majdnem egészét egyedül is egy-
ben tudta tartani. Minden albu-
mával egyre közelebb kerül az
elektronikus zenéhez, de a rock-
dalszerkezet megtartása mellett.
Mindenesetre nagyon ritkán
koncertezik, a tusnádi fellépés
már ezért is unikátum lehet. 

Fellépnek még többek
között: Ladánybene 27, Zsuzsa
(Venus), United. Mi ott
leszünk! – BOZSIK JÓZSEF

Népzenétől a rockig • Az eddigi legsokszínűbb névsor

Tusnádi zenei program
Július végén immáron tizennegyedik alkalommal rendezik meg a
Bálványosi Szabadegyetemet Tusnádfürdőn. Az igényes programok sorát
erősíti a szervezők által kínált zenei paletta, amely minden valószínűség sze-
rint az eddigi koncertfelhozatalok közül a legjobb lesz. A fellépők közül
most a legismertebbeket mutatjuk be.

Idén Ákos is fellép a bálványosi szabadegyetemenIdén Ákos is fellép a bálványosi szabadegyetemen
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Z 1965-BEN A HORVÁTORSZÁGI

Sibenikben született
Drazsen a szocialista Jugo-

szláviában cseperedett fel, istenál-
dotta tehetségére már apró gyer-
kőcként felfigyeltek szülővárosá-
ban. Nem sok sót ehetett meg ott-
hon, mert az ifjú zsenit hamar ki-
pécézte magának a Cibona
Zagreb. Négyéves zágrábi karrier-
je során 37,7-es mérkőzésenkénti
pontátlagot produkált, Horvátor-
szágban pedig minden bizonnyal
az idők végezetéig csúcstartó ma-
rad az egyik bajnokin összeszor-
goskodott 112 (!) pontjával. A
nyolcvanas évek közepén
Petrovics letette a névjegyét a
nemzetközi porondon is, a
Cibona az Arvydas Sabonis vezet-
te Zalgiris Kaunas ellenében nyer-
te meg a mai Euroliga jogelődjé-
nek számító Bajnokcsapatok Eu-

rópa Kupáját a BS-ben. A horvát
géniusz Zágráb után áttette szék-
helyét Spanyolországba, ahol a
Real Madrid alkalmazásában
meccsenként 28,2 ponttal keserí-
tette védőinek életét.

Hősünk nem hanyagolta el a
jugoszláv válogatottat sem, vezeté-
sével a plávik világ- és Európa-baj-
nokságot nyertek, az 1988-as szöu-
li olimpián pedig ezüstérmet
akasztottak Petrovics és társai nya-
kába. Vibráló egyénisége, tántorít-
hatatlan győzni akarása, valamint
precíz csuklója még a saját kosár-
labda kultúrájukra oly büszke
amerikaiaknak is feltűnt, 1986-
ban a játékostoborzó harmadik
körében a Portland Trailblazers
stoppolta le Európa ékkövének já-
tékjogát. Akkoriban nem kevés
bátorság kellett ahhoz, hogy az
öreg kontinensen félistenként tisz-

telt játékos megpróbálja meghódí-
tani az Újvilágot. A horvát dobó-
gép némi erőgyűjtés után végül
1989-ben csatlakozott – bizonyítá-
si vágytól fűtve – az oregoni alaku-
lathoz. Eleinte úgy tűnt, vesztére.

A Trailblazers Petrovics érkezé-
sekor az NBA Nyugati Konferen-
ciájának legerősebb gárdája volt,
élén az éppen a horvát posztján
játszó, fénykorát élő Clyde „The
Glide” Drexlerrel. „Petro” nem
tudott megbékélni a statiszta sze-
reppel, ezért az 1990–91-es sze-
zon közepén rábólintott a Keleten
harmatosan teljesítő, de merész
ábrándokat tápláló New Jersey
Nets ajánlatára.

Petrovics új csapatában hiány-
posztnak számított a dobóhátvéd
pozíció, ezért éppen kapóra jött a
horvát triplakirály érkezése. A csa-
pat folyamatosan erősödött, 1990-
ben New York Queens negyedé-
nek legendás irányítóját, Kenny
Andersont, 1991-ben a csodálatos
fizikai adottságokkal megáldott
Derrick Colemant szerezték meg
a drafton. A tehetséges ifjoncok-
kal körülvéve Petrovics megkapta
a lehetőséget a bizonyításra, és élt
is vele. Rögtön első teljes New Jer-
seyben töltött szezonja során 20,6
pontos átlagot teljesített, mindezt
úgy, hogy 51 százalékos pontos-
sággal tüzelt mezőnyből. „Petro”
Jerseyben felszedett magára 10 ki-

ló izmot, a mindig csodálatos do-
bókészség mellett egészen tisztes-
ségesen megtanult védekezni és
passzolni. 1992-ben Horvátország
már önálló államként vett részt a
barcelonai olimpián. Déli szom-
szédaink szuverenitásának repre-
zentánsaként a Petrovics által ve-
zetett horvát válogatott a Dream
Team mögött ezüstérmet szerezve
húzatta fel eredményhirdetéskor
az árbocra újonnan független ha-
zájának lobogóját.

1992–93-ban az egy évvel ko-
rábbi pontátlagát 22,3 pontra,
mezőnyből elért dobószázalékát
51,8 százalékra javította, a szezon
végén a szakemberek az Év Har-
madik Legjobb Csapatába voksol-
ták, ráadásul a Nets 1984 óta tar-

tó böjt után Petroviccsal az élen
1992-ben és 1993-ban is bejutott a
rájátszásba. 1993 kora nyarán
visszatért Horvátországba, hogy
segítse honfitársait az Európa-baj-
noki selejtezők során. Miután a
lengyelországi Wroclawban elgá-
zolták Szlovénia legjobbjait, a
Nets ásza barátnőjével Frankfurt-
ból autózott haza a sztrádán Zág-
rábba. Az eső áztatta úton elvesz-
tette uralmát a kocsi felett, s bele-
rohant egy álló kamionba. Mind-
ketten szörnyethaltak. Halála
után a Nets megbecsülése jeléül
visszavonultatta a sibeniki zseni
mezét. A horvát teniszező Goran
Ivanisevics könnyekkel küszködve
ajánlotta 2001-es wimbledoni győ-
zelmét fájdalmasan fiatalon el-
hunyt barátjának. 2002 szeptem-
berében Petrovicsot beválasztot-
ták a Massachusetts állambeli
Springfieldben található Hírnév
Csarnokába, amely a kosárlabdá-
zás halhatatlanjainak emlékét hi-
vatott megörökíteni az idők vége-
zetéig.                         – AIR BILLY

Ma az NBA csapatok állományában egyre több
európai játékosba botlunk: Dirk Nowitzki, Tony
Parker, Predrag Sztojakovics vagy éppen Paul
Gasol meghatározó szerepet játszik együttesében.
Mindegyikük roppant tehetséges, de hogy idáig
jutottak, önmagukon kívül a csodálatos Drazsen
Petrovicsnak köszönhetik. „Petro” volt az, aki
véglegesen ráirányította a jenki játékos megfi-
gyelők addig oly rövidlátó tekintetét az öreg kon-
tinensre és más, Észak-Amerikán kívüli
területekre.

A »A horvát dobógép némi
erőgyűjtés után végül

1989-ben csatlakozott –
bizonyítási vágytól fűtve

– az oregoni alakulat-
hoz. Eleinte úgy tűnt,

vesztére«

Tíz éve halt meg Horvátország halhatatlanja

Emlékezés Drazsen Petrovicsra

Stadionok, uszodák, evezőpá-
lyák. Ob, Eb, Vb, olimpia, baj-
noki meccs, döntő, selejtező,
csoportmérkőzés. Felsorolhatat-
lan. A magyar sport elmúlt har-
minc éve. A nemzetközi sport-
élet elmúlt harminc éve. Több
nemzedék elmúlt harminc éve.
Az életünk része. „Szervusz Je-
nő! Szervusz Jenő!”. Mosolyog

és integet a szurkolóknak. Bozsik
Stadion, Komjáti Uszoda, Buda-
pest Sportcsarnok. „A kommen-
tátor Knézy Jenő!”, Üllői út, Fra-
di, Fradi-szív. „Jenő bá’”.

Precíz és felkészült. Józan és
önfeledten lelkes. Szakértő és
kisfiú. Néha egyoldalú és elfo-
gult. Idegesít és haragszunk rá.
Bakizik és nevetünk. Másnap
róla beszélünk. Szállóigék. „Jó
estét, jó szurkolást!”. Védjegy.
„Így oldalról eléggé bel-

mondósnak tűnik.”, „...de da-
rabos ez a fiú! Mint a dorogi
szén!”, „…pont ilyen labdára vá-
gyott egész életében!”, „nincs
mese”, „nem veszélytelen”.
„Jenős” mondatok.

Vincze Ottó második gólja
Svájcban, Vári csavart gólja és
Kovács Ági benyúlása a legutób-
bi olimpián. Most ezekre emlék-
szem. Utánozhatatlan és feled-
hetetlen. Pótolhatatlan. Nyu-
godjon békében.              – C. A.

Égi csatornákon
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Z ITT EGY TUDOMÁNYOS CIKK.
Premisszákkal indítunk te-
hát. Oszt utána majd verifi-

kálunk, hogy a fal adja a másikat.
Megvan-e a véleményünk a rend-
szerváltás néhány jelenségéről?
Meg hát. Szeretjük-e, ha vagyont
bugázó (és ami a legszánalma-
sabb: a KISZ-lakást vissza nem
adó) hajdani ifjú apparatcsik oszt-
ja az észt szociáldemokrácia, euró-
paiság, nemzet és középút kérdé-
sében? Csak mérsékelten. Az új
GYIS-miniszter gesztuskészletét
tekintve milyen mértékben hason-
lított egy dögláncos Amway-ügy-
nökre miniszteri bemutatkozá-
sán? Jelentősben. Kedveljük-e a
pozőröket? Khm. Nos, ezeket az
érzéseinket mind a hajunkra ken-
hetjük. Az alábbiakban nem erről
lesz szó. Az alábbiakban minket
az eszmei alapok érdekelnek.

A Szociáldemokrata Észosztó-
nak (a továbbiakban SZÉ) tetsze-
nek Blair lila nyakkendői, aho-
gyan hulahoppozik a médiával,
mindent túlél és még Anthony
Giddens is ott áll megette (vö. még
szürkeállomány). SZÉ megújítást
sejdít ott, ahol politikai marketing
van. Ez fejében összekapcsolódott
a magyar baloldal némely öndefi-
níciós problémájával, amelyet
hasztalan próbált eddig orvosolni
a maga eszközeivel Földes György,
Andor László, Krausz Tamás és
Fásy Ádám (még az utóbbinak si-
került a legjobban – A szerk.).
SZÉ úgy döntött, hogy identitást
kerít a magyar baloldalnak. 

Vannak őnála történelmi ala-
pok, ezek megejtően egyszerűek:
SZÉ szerint van a (magyar) jobbol-
dal, amely „keresztény, arisztokra-
tikus, royalista”, amely a harmin-
cas években diktatúrát teremtett,
(Népszabó, 2003. február 5.) és
bár ennek az oldalnak is vannak
vállalható személyiségei, hiszen a
Somogyi-Bacsó-gyilkosságot is egy
„királypárti napilap” segített le-
leplezni (Népszava, 2003. február
8.), azér’ alapvetően a magyar
jobboldal is szenved a demokrati-
kus hagyományok hiányától. A
magyar jobboldal alapvető viszo-

nyítási pontja Trianon, számára a
határon túli magyarok fontosab-
bak, mint az itthon élő kirekesz-
tettek (Népszabó, 2003. május
16.), s a jobboldaliak diskurzusa a
múltról és nem a jövőről szól.

E megközelítés együgyűsége
még a nem kimondottan Fidesz-
szimpatizáns számára is szembe-
ötlő. Most tekintsünk el attól,
hogy a demokrata politikusok
(jobb- és baloldaliak) jelentős ré-
szét az MKP zárta börtönbe, vagy
kergette emigrációba – amely párt
éppenséggel vállaltan elődpártja
az MSZP-nek. Nem lehetett ugyan
mindenkinek a Bibó-összes a jele
az oviban, de megtörténhet, hogy
a polgazd-szemináriumokon fel-
csipegetett ismeretek nem elegen-
dőek a XX. századi magyar eszme-
történet felvázolásához.
Egyébként Az Újság, amelynek
hasábjain szegény Beniczky Ödön
beszámolt a két szociáldemokrata
újságíró megöléséről, nem király-
párti lap volt, hanem ellenzéki li-
berális-demokrata, sőt annak ide-
jén még Tisza István holdudvará-
hoz tartozó személyek alapították.
Elvitatkozhatnánk arról is, hogy
hol volt nagyobb diktatúra: a har-
mincas években, vagy Kádár Já-
nos Magyarországán, (voltak-e

1948 után a magyar parlament-
ben ellenzéki képviselők, megje-
lenhetett-e ellenzéki napilap, le-
hettek-e rendszerellenes tünteté-
sek?), itt a jobboldal meghatározá-
sának teljes csődje a megkapó. Mi-
közben SZÉ siránkozik azon, hogy
a jobboldal differenciálatlanul te-
kint a Kádár- és a Rákosi-korszak-
ra, ő maga nem nagyon tesz kü-
lönbséget a magyar jobboldali ha-
gyományok között. Kötelező olvas-
mányok tehát: René Rémond,
Michael Oakeshott, Tisza István,
Szekfű Gyula, a frissebbek közül
Gyurgyák János, Romsics Ignác,
Schlett István. Namármost a fel-
építmény (Überbau, csak hogy a
sodorban maradjunk), ami erre a
kissé hiányos eszmetörténeti alap-
ra felhúzódik, egészen sajátos.
Megtudhatjuk ugyan, hogy „az
ipari társadalmak osztályszerkeze-
te szétporladt” valamint azt, hogy
„az osztályharcot (…) bonyolult,
sokelemű kompromisszumkény-
szer váltotta fel” (Népszabó, 2003.
február 5.). Tehát volt az osztály-
harc, a marxi, majd a lenini dia-
lektika nem részeiben, hanem
egészében jól ragadta meg a XIX-
XX. század társadalmi viszonyait,
különösen Kelet-Közép-Európá-
ban. Csak aztán a világ ment elő-

rébb és akkor az osztályharc már
nem okés. Mer’ amúgy jó lenne.
Parádés okfejtés. Helyette van
„markáns politikai, kulturális
identitások küzdelme a társada-
lomban” – így fösti le napjainkat
Gyurcsány (még mindig SZÉ) ab-
ban a kettős interjúban, amelyet a
rendszerváltás egyik szép pillana-
taként is értékelhetünk: Fodor Gá-
borral, szellemi potenciáljukat
egy pillanatra sem tagadva („Ugye
Gábor”, „Nagyon termékeny ok-
fejtés”) egymásba simulnak, mint-
egy. A Fidesz-alapító és a KISZ-ve-
zér. SZÉ ebben az interjúban fel-
vázolja a nemzeti politikai mini-
mumok rendszerét, ami alapja
lesz az új konszenzusnak (Mozgó
Világ, 2003. június). Van még gye-
rek, akinek „jóléte nem függhet
egyoldalúan és végletesen család-
jának anyagi helyzetétől” (Népsza-
bó, 2003. február 5.) – felöntött
Rawls: ezt nyomta Medgyessy Pé-
ter is a közgáz-vitán, valamint a
szekszárdi hídon. Az MSZP rend-
szerváltó párt, 1990 nem határkő
(Népszabó, 2002. december 7.,
Magyar Hírlap, 2003. május 10.):
itt az új szociáldemokrácia. Egy
ember, akinek vérévé vált az igaz-
mondás: nem pályázik elnökségi
tagságra az MSZP-ben (Népszabó,
2002. december 7. – aztán mégis,
bár elbukta), s miközben felemeli
a zászlót a korporativizmus elle-
nében (ugyanott, ugyanakkor),
egy testületbe akarja fogni az ifjú-
sági szervezeteket. Csak szólunk:
Giddens már összeveszett
Blairrel. Ezt a csábos elegyet,
amelyben a középosztály kicsiná-
lását társadalmi igazságosságnak
hívják, ahol a „köztársaság”
Salgó László csodaködmöne min-
den jogtalanság elrejtésére, ahol a
nem létező „Gyerek” mögé min-
den pauperizációt állandósító tö-
rekvést el lehet bújtatni, nos ezt
nevezte a magyar politológia Réz
Andrása, Csizmadia Ervin termé-
keny, inspiráló gondolatkísérlet-
nek, vagy valami hasonlónak az
ÉS-ben. Pedig ez nem az, de nem
bizony. Ez ugyanis egy nagy határ
lószar.                – ASZTON MÁRTON

Jelentős magyar gondolkodó egy éve

Gyurcsány Ferenc, 
a szocdem észosztó
Előző számunkban tuti biztire beígértük, hogy ezen
rovat hasábjain ismeretlen, de figyelemre méltó
egyéniségeket mutatunk be: sajnos nem bírtunk ma-
gunkkal. Misit, a gyáli szódást majd csak a követke-
ző számtól követik nyakkendőkészítők és  úszómes-
terek. Megláttuk ugyanis sportminiszterünket, ami-
kor magát végtelenül jópofának gondolva úszósap-
kát és úszószemüveget vett föl. Rövid szerkesztőségi
pankráció után úgy döntöttünk, hogy Gyurcsány Fe-
renc is egy egyéniség, így arra kértük a szerkesztő-
ség házi eszmetörténészét, Aszton Mártont, hogy
járja körbe miniszterünket. Megtette.

E
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BELGA NEMZETRŐL ALKOTOTT

hevenyészett fenti definí-
ciónk politikailag egyálta-

lán nem tekinthető korrekt-
nek, gyakorlatilag azonban
nem áll olyan messze az igaz-
ságtól. A Németország és Francia-
ország között meghúzódó, alig
dunántúlnyi állam függetlensége
a XIX-XX. századi európai erő-
egyensúly kitűnő barométere volt:
a Párizs felé átutazóban lévő né-
met csapatok előtti azonnali belga
kapituláció minden esetben az
egyensúly érezhető megbomlását
jelezte. A másfél évszázadon át
egyfajta „kis Franciaországként”
számontartott Belgiumban a tár-
sadalmi presztízzsel járó pozíció-
kat pár évtizeddel ezelőttig a
frankofónok birtokolták, míg a
lakosság kb. hatvan százalékát
kitevő flamand többség afféle
megtűrt „kisebbségként” élhe-
tett saját hazájában. Flandria a
Belgium-projektnek ezt a verzió-
ját az 1960-as évektől kezdte vég-
legesen megelégelni, amikor is
sikeres mozgalmat indított
egyenjogúsításáért. Nagyban
hozzájárult ehhez, hogy ugyan-
erre az időszakra esett a fran-
cialakta területeken települt ha-
gyományos iparágak hanyatlása
is, minek következtében a belga

államkincstár fokozottabb mér-
tékben szorult rá a gazdag
Flandria adófrankjaira. Flandri-
ában kizárólag a flamand,
Vallóniában – a pár németlakta
település kivételével – kizárólag
a francia a hivatalos nyelv, a szö-
vetségi intézmények mellett hiva-
talosan csak Brüsszel kétnyelvű.
S ezt igen komolyan is veszik:
bár egymás nyelveit tanítják az
iskolákban, a legnagyobb udvari-
atlanság például Flandriában
franciául útbaigazítást kérni. Az
a vándor pedig magára vessen,

aki a vallon utakon a feltüntetett
Anvers helyett Antwerpent,
Flandriában pedig Luik helyett
Liége-t keresi lázasan a táblákon.

Az egymás iránti közönyt csak
egymás lenézése tudja néha felül-
múlni, amiben persze főleg a fla-
mandok jeleskednek. Példának
okáért Gent környékén vonatoz-
va tetszőleges számú utastárs
osztja meg velünk a frankofónok
iránti érzelmeinek kevésbé pozi-
tív aspektusait. S miközben lelke-
sen biztatnak Brugge vagy
Leuven megtekintésére, addig

testi épségünkre való hivatkozás-
sal próbálnak lebeszélni minket
Charleroi vagy Liége meglátoga-
tásáról. Igaz, ami igaz: míg
Flandriában takaros, rendezett
és csinos települések mellett su-
han el a vasút, addig Vallóniában
nem sok minden bontja meg a
párás dombtető–omladozó bar-
natéglás ház–legelő tehén-össze-
tételű panorámát. 

Brüsszel arcát a Grand Place
körüli hangulatos, zegzugos kis-
utcákon kívül ma már egyértel-
műen nemzetközi jellege hatá-
rozza meg, hiszen a város egy-
részt az euroatlanti integrációs
intézmények több tízezer alkal-
mazottjának munkahelye, más-
részt pedig a főleg közel-keleti
eredetű bevándorlás egyik ked-
velt célállomása. Ne lepődjünk
meg, ha az európai kerület spa-
nyol kisvendéglői színültig tel-
nek derék hispánokkal egy-egy
Real Madrid–Valencia futball-
meccs közvetítésekor, de azon
sem, ha a St. Josse negyedben a
kebabos udvariasan megkérdezi
tőlünk, hogy az Al-Dzsazírára
vagy a szíriai közszolgálati egyes-
re kapcsolja a tévékészülékét. S
ha mégis valami belga speciali-
tásra vágyunk, kérjünk tőle
sültkrumplit. – BOZÓTHARCOS

Sör, eső és királyság • Vallonok és flamandok civódásai

Belgium

A Brüsszeli Grand Place. Európa vajon mi?A Brüsszeli Grand Place. Európa vajon mi?

Helyek:
De Haan aan Zee: a belga

partvidék a romantikus tenge-
rimádók számára csalódás.
Oostende és Zeebrugge a part-
tól ötven méterre felhúzott sor-
házai a román házgyártás
csúcspontján épített lakótele-
pekkel vetekednek. De Haan
üdülőfalut azonban a homokos
föveny és a kellemes partmenti
sörözők kivétellé teszik, ahol a
zuhogó esőt leszámítva akár
felhőtlen kikapcsolódásra is be-
rendezkedhetünk.

Grand Place: Brüsszel gyö-
nyörű németalföldi stílusú épü-

letektől és elegáns sörözőktől
övezett főtere, amely fölé az im-
pozáns városháza emelkedik te-
kintélyt parancsolóan. Mind-
azonáltal ne küszködjünk a
klasszikus magyar kisebbségi
komplexussal: a tér ugyanis je-
lenlegi formájában alig három-
száz éves, s azután épült ki,
hogy XIV. Lajos tüzérei tole-
ranciahetet tartottak a város-
ban.

Brüsszeli metró: kéregvas-
út, s kijelzőn lehet követni,
hogy éppen merre járnak a sze-
relvények. A hangszóróból egy-
szólamú szintetizátoron ját-
szott Bee Gees slágerekkel tá-
madják a nagyérdeműt.

2 2

Első ránézésre hollandok és franciák, valójában a
holland és francia viccek porba alázott célpontjai.
Nemzeti himnuszukat dalolni még esetleg el
tudják, énekelni már aligha, a nemzet fogalma
pedig egyébként is csak az uralkodóházat és a
fociválogatottat jelöli országukban. Ugyanakkor
jól bírják az esőt és kiváló söröket főznek.
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EHET, HOGY VOLT TÖBB JÓ

ürügy is, nekem ennyire tel-
lett. A Gambrinus-közben

lévő antikvárium elkötelezett láto-
gatója lettem, ahonnan nagyipari
mennyiségben cipeltem haza
Dékány András, Rónaszegi Mik-
lós, Hunyady József és Fehér Ti-
bor oeuvre-jét. Időbe telt, míg rá-
jöttem, hogy az utóbbi írónál a
lány a végén mindig meghal, a fő-
hős pedig elutazik Itáliába.
Hunyadyról pedig valami régi szín-
házi plakáton kibukott, hogy neve-
zett szerző Bányászbecsület című
drámájában 1952-ben megénekel-
te a széncsatát: ez felnyitotta a sze-
memet. Reformkommunista let-
tem, és belülről próbáltam meg-
javítani a rendszert. Tizenegy
éves voltam.

Később Budapesten is felfedez-
tem a helyeket. A kis vérkör a Mú-
zeum körúti egységeket, a Feren-
ciek téri Legendát és a Váci utcai
Sóst foglalta magában. Ha volt
idő, a meghosszabbításba belefért
még az Asbóth utca és az
Andrássy út eleje. Az Arany János
utcánál lévő Nyugat (bár ott több
sorban rakják fel a könyveket, ami
a közönség semmibevétele) már
átkötés volt a nagy vérkörhöz,
amely az Újlipótváros boltjait fog-
lalta magában (Kárpáti és Szőnyi,
amint tartja a frontot a műkinc-
slobbi terrénumán, a körút innen-
ső felén): a Psychét, Novotnyt
(csak negyvenöt előtti könyvek!  –
szinte hallani a hurik énekét), a
Csanády és a Katona József utcai
egységeket. Ha nagyobb tétel lo-
csolópénz került (vagy éppen kibé-
kültünk a vastag rokonokkal) be-
figyelt még a Varsányi Irén utca,
az Andrássy úti Font, a Király és a
Népszínház utca, bár utóbbi hely
csak rendőri felvezetéssel. Nemso-
kára beszereztem egy térképet is,
amely a fővárosi antikváriumokat
mutatta: ezen fel volt tüntetve né-
hány thulei messzeségben lévő
bolt is, amelyeket modern
Brendanusként igyekeztem felde-
ríteni. Az óbudai Lajos utcában
kihívták rendőrséget amikor már
háromnegyed órája köröztem egy

tömb körül, könyvekkel jól látha-
tóan megpakolva és makacsul ke-
restem az állítólag ott lévő üzletet. 

Még később már az elszakított
területek sem voltak biztonság-
ban: Brassóban két jámbor, ámbár
egyre inkább tikkelő segítőtől tá-
mogatva rablottam ki a végeket. E
vonzalom a paroxizmusát a kősze-
gi városi könyvtárban érte el, ahol
éppen selejtezést tartottak, és ba-
góért mérték a könyveket. A
könyvtárosnéni ebédelni ment, és
bezárt egy kézilabdapálya méretű
terembe, ahol csak könyvek vol-
tak, mondván, válogassak. Mit
mondjak? Mintha egy lábfétisisztát
kértek volna pedikűrözésre. 

Mára sokminden megváltozott:
az Ulysses, a Krónika bezárt vagy
profilt váltott. Novotnyt csak si-

mán nem találom. Néhányan meg
elkurvultak, és kizárólag külföldi
színesszagost árulnak paderborni
nyugdíjasoknak (neveket nem
mondok). De az antikváriumok
száma folyvást gyarapszik, ami jó.
Kicsit lassan cserélődik a polcon
lévő állomány, ami nem. Persze a
nagy zseton az aukciókban van,
de amióta egyszer biztonsági őrrel
vitettek ki egy ilyenről, mert fúj-
tam az orromat, oda nem szívesen
járok. Az antikváriusok – minden
ellenkező híreszteléssel ellentét-
ben – nem szívtelen gengszterek:
pusztán nem szeretik a hülyéket
(„a Gömbös Gyula feltámadása,
na az aztán könyv: maguk ilyet
bezzeg nem tartanak”), a tájéko-
zatlanokat („valami madaras
könyvet szeretnék az unokatestvé-

remnek”) és a csicskáztatókat („le-
venné nekem azt a Pallas Nagyle-
xikont? Megnéznék benne vala-
mit.”). Nem kedvelik a bennfen-
teskedőket sem. Ahhoz, hogy
olyan törzsvendéggé váljunk, aki-
vel hajlandók eszmét cserélni,
hosszú évek szívós munkájára van
szükség. Ez nem kocsma, ahol a
harmadik látogatásnál a pultra
csapunk és aszongyuk, hogy
„Irénke, a szokásosat!”. Az antik-
várius legnagyobb elismerése az,
ha békén hagy minket válogatni,
esetleg teljesen hajánál fogva elő-
rángatott indokkal tíz százalék
kedvezményt ad. Az antikváriu-
mok lehetnek különbözők, van
ahol cukorkával kínálják a vevőt,
van amelyik klubszerűen műkö-
dik, és a tulaj, barátai és dalmatá-
ja társaságában éppen a legutóbbi
csajozását önti hexameterbe. Az
sem rossz, amikor fennhangon
szidják a szabaddemokraták kor-
rupt édesanyját, de ilyenkor intel-
lektuális bátorság kell ahhoz,
hogy példának okáért Jászit ve-
gyünk. Azért veszünk: ez a véle-
ményszabadság. Közben pedig
úgy bólogatunk, hogy elreped a
csigolyánk: ez is. 

A legfontosabb mégis az, hogy
céllal menni nem érdemes. Az an-
tikváriusokra meg ne hallgassunk:
nincs használt könyv és antik
könyv. Csak könyv van: jó és rossz,
drága és „még-megéri-de-akkor-
nem-veszek-sört”-könyv. A könyv
koszosodik, foglalja a helyet, nem
találjuk, barátaink ellopják, nem
fér be a polcra, nehéz csomagolni,
kiszorít minket a lakásból, gyerme-
künk széttépi, barátaink azt állít-
ják, hogy tőlük loptuk. Mégis: ke-
vesebbek lennénk nélküle. Egyéb-
ként pedig megbízható keresztény,
népi liberális jobboldali anarchis-
ta gondolkodó keresi Maderspach
Viktor: Menekülésem Erdélyből
(Budapest, 1927, szerző kiadása)
című könyvét, Goscinny-Uderzo
alapvető munkáját (Asterix chez
les Vikings), valamint az 1913-as
Pöstyéni fürdőkalauzt. Válaszo-
kat „Überhaupt” jeligére a ki-
adóba. – ROGER RABBIT

Polgári fényező

Antikvárium
A könyvekkel való bíbelődést nem lehet elég ko-
rán kezdeni. Ebbéli karrierem nekem, konkré-
tan, Debrecenben indult, nagyszüleimnél. Eltávot
három, uszkve négy nyomós okkal kaphattam,
úgymint: tenisz űzése, nagymamám által szigorú-
an cenzúrázott filmmatinék megtekintése, a Déri
Múzeum látogatása (álmomban ma is posztópapu-
csot öltök és felmondom a szamurájkardokat) és
könyvvásárlás. 

A könyv koszosodik, helyet foglal, barátaink ellopják. De kevesebbek lennénk nélküleA könyv koszosodik, helyet foglal, barátaink ellopják. De kevesebbek lennénk nélküle
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MAGYAR EMBER EVÉS KÖZBEN

nem beszél – szól a szüle-
ink által is elégszer han-

goztatott közhely. Tiszta sze-
rencse, hogy Verheugen úr fi-
gyelmét elkerülte ez az ízig-
vérig magyar szokásjog, nem
okozva ezzel kellemetlen per-
ceket a magyar főtárgyalónak.
Még derogációt sem kell kér-
nünk, ezek után is úgy és
annyit ehetünk szótlanul és
beszélgetve, amennyit csak
akarunk. Schneider úr után
szabadon mákosgubát mákos-
gubával, ha tetszik. 

Bár valószínű, hogy alább
vázolt okfejtésem miatt hajda-
ni logikatanárom szemrebbe-
nés nélkül utasítana ki szobá-
jából a „nekem elég, magának
elégtelen” antik görög köz-
mondás kíséretében. (A szerző
jó eredménnyel végzett a „logi-
ka bölcsészeknek” féléves kur-
zusán – A szerk.) Én mégis
okoskodnék egyet. Tehát: azt
axiómaként elfogadhatjuk,
hogy az emberek közötti érint-
kezés legfontosabb csatornája
a beszéd, megelőzve ezzel a
non-verbális elemeket, mint
testbeszéd, mimika és a  kifi-
nomult félverbális üzenethor-
dozót, például a mutogatással
párosított szitkozódás. Ez
utóbbi atomizált világunkban
igen gyakori interperszonális

érintkezési forma. Szóval a
világ népei számára a beszéd
a legfontosabb. Nekünk, ma-
gyaroknak azonban néha
mintha az étkezés fontosabb
érintkezési–társadalmi forma
lenne a többinél. Legalábbis
ezt látszik alátámasztani a
fent említett tanulmány is. A
magyar lakosság jelentős része
ugyanakkor az étkezésben éli
meg a fogyasztói kiteljesedést.
(Volt értelme a rendszerváltás-
nak.) Az életmódunkban ki-
tüntetett szerep jut az élelmi-
szereknek, mert a fogyasztási
cikkek közül sokan ezekhez
tudnak a legkönnyebben hoz-
zájutni. 

Az evés fontosságát nem-
csak az életstílusra vonatkozó
vizsgálatok adatai igazolják,
hanem a háztartások költési
struktúrája is. Amíg a fejlett
nyugat-európai háztartások át-
lagosan kiadásaik egyhatodnál
kisebb részét fordítják enniva-
lóra, addig nálunk kétszer ak-
kora hányadot, közel egyhar-
madot. Ami egyúttal szomorú
jelenség is, hiszen a bérekhez
viszonyított élelmiszerárak re-
latíve magasak, a magyar ház-
tartások jelentős része egysze-
rűen anyagi okokból költ ilyen
jelentősnek tűnő összeget a
mindennapi élelmiszerek be-
szerzésére. Az elmúlt években

azonban egy érdekes jelenség is
elkezdődött a nyugati határszé-
len: honfitársaink előszeretettel
ruccannak át Transzlajtániába
bevásárolni. A sláger ma már
nem a Gorenje fagyasztóláda,
a négygombos, hétzenés kvarc-
óra és a Commodore 64 számí-
tógép, hanem a hosszanfriss
tej, a edami sajt és az alpesi
parasztkolbász (bauerwurst),
no meg a benzin. Az ok a
kosztpénz ily mértékű herdá-
lására pedig egészen triviális.
Szubsztanciája egyszerűen
megfogható egy másik magyar
közmondással: „Egyél fiam!
Mert csak az a tied amit meg-
eszel!” És valljuk be, van eb-
ben némi igazság. Az általános
iskolám fizikatermében, a táb-
la fölött öles betűk hirdették:
„Csak amit megtanulsz, az a
tiéd!” – Ezt a rossz parafrá-
zist, maga az élet hazudtolta
meg. 

Férfiasan bevallom, szinte
minden kiesett már az agyam-
ból, amit a Meggymag becene-
vű fizikatanárnő erőltetett be-
lém, viszont a fizikaterem pla-
fonjára ragasztott zsíroskenyér
képe élesen és kitörölhetetle-
nül bevésődött.

Mielőtt még nagyon elérzé-
kenyülnék a kisiskolás emlé-
keimtől érdemes továbbvizs-
gálni a cikk alapját szolgáló
tanulmányt. Az étkezési szo-
kások idén feltárt különböző
adatai alapján a GfK hat jól
meghatározható csoportot kü-
lönített el egymástól. Legné-
pesebb a „tradicionálisan”
táplálkozóké. Ide tartozik a
felnőttek 38 százaléka. Felül-
reprezentált benne az idős,
alacsony végzettségű falusi la-
kosság, férfi többséggel. Élet-
módjukról elmondható, hogy
alig-alig aktívak a sportolás-
ban, viszont élen járnak az al-
koholfogyasztásban. (Ez utób-
bi alapján én is idesorolom
magam.) A második legnépe-
sebb csoportba a megkérde-
zettek 22 százaléka sorolható.

„Haspók” a kevésbé tudomá-
nyos nevük, mert általában
azt eszik, ami ízlik nekik. A
harmadik, viszonylag nagy
csoportot a „modernek” al-
kotják. Jellegzetes képviselő-
jük 20–29 éves, magas jöve-
delmű és városban él. Kisebb,
de sajátos csoportot alkotnak
az „egészségesen táplálko-
zók”. A válaszadók 12 százalé-
ka sorolható ide. Főleg közép-
korú vagy idősebb városi nők,

magas iskolai végzettséggel és
jövedelemmel. A „rendszerte-
lenül étkezők” 7 százalékot
kitevő csoportjában felülrep-
rezentáltak a 15–19 éves fővá-
rosi diákok. Főzni nincs se
idejük, se kedvük, ahogyan az
étkezéssel bajlódni sem. Sőt,
valójában egyáltalán nem sze-
retnek és nem is tudnak főzni.
Egy részüknek valójában per-
sze nincs is rá szüksége, mert
valószínűleg még szülei ház-
tartásában él. Az utolsó kate-
gória az „Ínyencek”. Így ne-
vezhető a válaszadók 5 száza-
léka. Felülreprezentált köztük
a 20–29 éves városi férfiné-
pesség, magas jövedelemmel.

Végül a tanulmány a vásárlá-
si szokások, költési hajlandó-
ság szerint is jellemezte a cso-
portokat: „Kerül, amibe kerül”
– vallják leginkább a rendszer-
telenül, illetve az egészségtele-
nül étkezők. A tradicionálisan
és modernül étkezők felfogása
így fogalmazható meg egy mon-
datban: az ennivaló érje meg
az árát. – HORPÁCSI SÁNDOR

Górcső alatt az étkezési szokásaink

Magyar módra
Ez év májusában adta közre a Gfk – Piackutató
Intézet „Étkezési szokásaink 1989-2003” című ta-
nulmányát. A kutatást 1000 fő személyes megkér-
dezésével végezték 2003 tavaszán, folytatva ezzel
az 1989-ben indított, kétévente megismételt soro-
zatot. Szerkesztőségünk is javíthatítlan haspókok-
ból áll, ezért a vizsgálat tüzetesebb átnézése miatt
megéheztünk és elmentünk enni. E havi Fidel
Gastrónkban ebből a tanulmányból csemegé-
zünk. 

»Férfiasan bevallom,
szinte minden kiesett már

az agyamból, amit  a
Meggymag becenevű fizi-

katanárnő erőltetett be-
lém, viszont a fizikate-

rem plafonjára ragasztott
zsíroskenyér képe élesen
és kitörölhetetlenül bevé-

sődött«
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ESSÉK KÉHEM KIMENNI AZ ÚT-
ra, aztán ha töhik a tengely
és nincs gép, hát ne tessék

síhni. A gödöhöt, kéhem, le kell
fényképelni, oda kell állani elé,
kéhem, és igyekezzenek ne mo-
solyogni, meht akkoh a fene se
hiszi el maguknak, hogy tenge-
lyen töhtek. Kijátszani a hatósá-
got, mmi? Ügyeskedni, mmi?
Mint azelőtt, mmi? Közbe meg
nem is venni meg azt a jó kis
Canonot? Amikor má a
Főpolgáhmestehi Hivatalban is
lehet kapni olcsón, dihekt a ma-
gok talajmenti áhfekvésében...?
Az Euhóbatehv is ad há adómen-
tességet, meg volt mondva a hí-
don, és a meszízs attól még
meszízs mahad, ha másnap kide-
hült, hogy az első húsz jelentke-
zőből csak a balkezesek jutnak a
második fohdulóba, és a győzte-
sek megnyálazhatják a min-
isztehelnöki hivatal legkijjebb ál-
ló seggit. És azt se annyiha.
Jah, de a fénykép még nem elég
ám, élhetetlen bahmok. Kell egy
phecíz hendőhi aláíhás is, neem,
nem a fénykép hátoldaláha, ha-
nem a motohháztetőn, igen, ott
íhja meg a policiás embeh, azt
azonnal ki kell hínni, jön az
kéhem szihénázva mind a hét-
szenvedés, egész nap tenge-
lytöhésezik, máh nevükön szólít-
ja a kátyúkat: ez a Demcigáboh
fpmestúh kátyúja, ez az Atkáhi
fpmesthtesúh kátyúja, ez a neve-
zetes tengelytöhő gödöh pedig ké-

hem, megszólalásig Gyévéné-
metné Öhzse tompohát fohmáz-
za, csak ebben megáll az égi áldás,
ahhól meg lefolyik. A hend vicce-
sebbje őhe az ohszág települései-
nek neveit adja a kátyúknak, lé-
vén a nagysághend kíséhtetiesen
hasonló.

Volt, hogy az öhsön felsóhajtot-
tak: te Jani, Galgamácsa megint
kicsinált egy BMW-t. Aztán hogy
a kátyúk száma eléhte a bűvös

3300-as lélektani hatáht, a
hendőhök egy ideje nem gondol-
kodhatnak thianonban: te Jani, a
Bem hakpahton kitűnő adottsá-
gú kis dög született. A keheszt-
ségben a Zenta nevet kapta, fo-
gunk még hallani hóla, ehhe
méhget veszek. Vagy: te Jani, éjjel
az Ohczi téhen egyesült
Komáhom és Révkomáhom. Vé-
gezetül, hadd hívjam fel a figyel-
müket ahha, hogy a kátyú mily

szimbolikus intézménye szehény
hazánknak. 

A magyah ihodalomban 1845-
ben jelentkezett a fogalom,
éhdekes módon mindjáhást két
megközelítésben is. Ekkoh Petőfi
és a jámboh Ahany pennájába is
beköltözött a kátyúban megbúvó
allegóhia. Előbbi a tengelytöhöt-
tek első tanácstalanságát fogta
meg éhzékletes módon a Pusztai
találkozás című vehsezetében, ek-
ként: „De a jó út s jó lovak
dacáha/Most a hintó hihtelen
megálla./Elvágták-e a négy
hámisthángot?/ Vagy a kehék
mély kátyúba vágott?” Aztán jön
Ahany, aki máh továbblép, és a
sohsüldözött autótulajdonos indu-
lataiból is feltáh az olvasó előtt né-
mi foszlányzatot Az elveszett alkot-
mány első énekében: „Fuhcsa szo-
kása szehint, az uhát tisztelve szi-
tokkal/Jámboh földmüvelők, ho-
ni kátyúkban felakadván,/
Mahhabaháti dohonggal üték a
bünös lovat ökhöt,/Emlegeték Is-
tent, Khisztust, a szenteket
olykoh.” Vagy említhetném a
hendkívül tehetséges Dsida Jenőt,
aki máhis aktuálpolitikai vizekhe
teheli a problémát: „Kehekes
szívvel kátyúba futni, /mint
hészeg, bamba Szekehes...” Más
művészeti ágakhól, melyek ma-
gukénak éhzik a phoblémát,
egyelőhe nem számolhatok be,
mindenesethe készülnek a fo-
tók, mosolygós embehekkel: bol-
dogok, meht hisznek benne,
hogy abba a szehencsés 44%-ba
kehülnek, akiknek az FKF fizet.
A többi 56% készíti a művészfo-
tókat.              – MOHCOS MEHCÉDESZ

T
Magyar BuheraMagyar Buhera

Kéhem, melyek tehát az úhvezetői kellékek?

Szavazat elsõ tengelytörésig
Igen, igen, vontatókötél, emelő, egen, elakadás-
jelző háhomszög, igen... ennyi? Hát hol laknak
maguk, szehencsés fajzatok? A főváhosban? Hát
akkoh vegyenek fényképelőgépet! Suhmó, alat-
tomos póhok, csak nem képzelik magok, hogy
becsaphatják a dehék FKF Hézvénytáhsaságot,
magok gonosz ahcélű suttyó pholik? 

„A gödöhöt, kéhem, le kell fényképelni, oda kell állani elé, kéhem”„A gödöhöt, kéhem, le kell fényképelni, oda kell állani elé, kéhem”
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megsemmisítését Trianon-
nal azonosítja, pedig Ma-

gyarország sorsa 1918-1919 fordu-
lóján pecsételődött meg, amikor
az ország határain beszivárgó kis
létszámú, minimális harcértékű
idegen csapatokat nem fogadta
szervezett magyar katonai ellenál-
lás. Hiszen az antant bürokratái
készíthettek újabb és újabb, a
vesztes államokat feldaraboló tér-
képeket, szervezett katonai ellen-
állás esetén – lásd az eredményes
török védelmi harcokat vagy a né-
met szabadcsapatok tevékenységét
a keleti fronton – kénytelenek vol-
tak meghátrálni. (Pár hónappal
később, a magyar Tanácsköztársa-
ság döntően a területi integritás
gondolatával motivált csapatai
sokkal kedvezőtlenebb helyzetből
kiindulva komoly sikereket értek
el a cseh hadsereggel szemben.)

Az antantnak a Monarchiával
kötött november 3-i padovai fegy-
verszünete meghagyta hazánk tör-
ténelmi határait. Az ország terüle-
téből részesedni kívánók termé-
szetesnek vették, hogy az önálló
budapesti kormány első dolga lesz
a határok megerősítése és felké-
szülés a honvédelemre. Tartottak
a háborúban megedződött ma-
gyar csapatoktól, amelyek messze
felülmúlták a cseh, román vagy
szerb egységeket. Azzal is tisztá-
ban voltak, hogy mindenféle legi-
timitást nélkülöző „nemzeti taná-
csok” elszakadást kimondó hatá-
rozatai teljesen értéktelenek, ha
nem párosul katonai erő a kikény-
szerítésükhöz. 

Bármennyire is meglepő azon-
ban, a Monarchia politikai elitjé-
nek jelentős része az 1814-15-ös
bécsi kongresszus mintájára lezaj-
ló béketárgyalásban bízott. (A na-
póleoni háborúkat kirobbantó
Franciaország gyakorlatilag terü-
leti veszteségek nélkül úszta meg
a békekötést. Bécsben még az
ülésrend sem árulta el, hogy ki a
vesztes és ki a győztes. S ekkor
még sokakban élt 1848-49 tapasz-
talata, amikor Franciaország és
Anglia, miután szükségesnek ítél-

te a Habsburg Birodalom létét,
szívfájdalom nélkül ejtette a ma-
gyar szabadságharcot.) Ráadásul a
jelentéktelen ellenzéki Független-
ségi és 48-as Párt vezetője, Károlyi
Mihály politikai ellenfelei hata-
lomátmentési kísérleteként érté-
kelt minden honvédelmi előkészü-
letet. Túlértékelve franciaországi
kapcsolatait, azt állította, hogy
Magyarország csak az ő vezetésé-
vel és akkor köthet kedvező békét,
ha tüntetően antantbarát és paci-
fista álláspontra helyezkedik.
(Külpolitikai analfabétizmusára
jellemzően követelte azon cseh ál-
lam elismerését, mely igényt tar-
tott a felvidéki magyar területek-
re.) Károlyiék a szociáldemokra-
tákkal és a Jászi-féle polgári de-
mokratákkal titokban megalakí-
tották a Magyar Nemzeti Taná-

csot, amely 1918. október 31-én
puccsot hajtott végre a Budapes-
ten tízezerszámra bujkáló dezer-
tőrök segítségével. Belőlük alakul-
tak azok a katonatanácsok, me-
lyek a káosz állandósításában, a
további „forradalmasodásban”
voltak érdekeltek, s elsősorban a
fosztogatásokban jeleskedtek.

A Károlyi-kormány nem ren-
delkezett komoly társadalmi bázis-
sal – tudták, hogy az azonnali bé-
kekötés ígérete tartja őket hatal-
mon –, ezért a stabilizációhoz el-
engedhetetlen lett volna egy meg-
bízható haderő. Mivel nem bíztak
a királyra felesküdött tisztikarban
és tartottak az alapvetően konzer-
vatív beállítottságú, döntően pa-
raszti származású magyar kato-
náktól, uralmuk garanciáját csak
az antanterőkben láthatták. E té-

nyezők magyarázták a kormány
doktriner pacifizmusa mellett az
új honvédelmi miniszter, Lindner
Béla november 1-jei kijelentését,
miszerint kitört az örök béke,
ezért soha többé nem kíván kato-
nákat látni. Lindner nem várta
meg a padovai fegyverszüneti tár-
gyalások végét, körtáviratában
azonnali hatállyal elrendelte a
fegyverletételt s a magyar csapa-
tok fegyvertelen hazaszállítását. A
magyarok más csapatokkal vegye-
sen helyezkedtek el, így előkészí-
tetlen kivonásuk káoszt okozott, a
hatalmas fegyvermennyiség egy
részét meg lehetett volna az or-
szág számára tartani és Magyaror-
szágra szállítani. Lindner arra is
utasította a hadsereg-parancsnok-
ságokat, hogy azonnal vegyék fel a
velük szemben álló antant csapa-
tokkal a kapcsolatot. Hiába kért
utasítást a Balkánon állomásozó
csapatok parancsnoka, Koevess tá-
bornok, hogy hol – a Száva- vagy
a Dráva-vonalon – rendezkedjék
be védelemre. Éppúgy megvála-
szolatlanul maradtak az Al-Duná-
nál védekező Mackensen-had-
seregcsoportnak a román mozgó-
sításra figyelmeztető jelentései.
Egyértelmű volt, hogy a novem-
ber 3-i padovai fegyverszünet az
országhatáron jelölte ki a demar-
kációs vonalat, a belgrádi antant
parancsnoksághoz kiküldött ma-
gyar vezérkari tisztek november
5-i táviratából is kiviláglott, hogy
Magyarország számára egy új ka-
tonai konvenció megkötése csak
káros következményekkel járhat.
A kapkodó és átgondolatlan intéz-
kedések közepette hatalmas
mennyiségű fegyver és hadianyag
került a fosztogatók kezébe, s rész-
ben ezekből a készletekből került
felszerelésre a Magyarországba
rongyosan és éhesen érkező cseh,
román és szerb hadsereg. A Kár-
olyi-kormány pacifista programja
– amely éppen akkor szerelte le a
magyar csapatokat, mikor Romá-
nia, Szerbia és Csehország mozgó-
sított – megbukott. 

A következmények pedig jól is-
mertek.                       – SCHÖRNER

A
A hazai sajtóban a június 4-i évforduló kapcsán
megjelentetett publicisztikák ismét világossá tet-
ték, hogy az ún. Trianon-viták általában ezerszer
leírt mítoszok megismétlésében merülnek ki.
Nem véletlenül, hiszen a Horthy-korszakban még
alig volt mód a győztesek levéltáraiban való
kutakodásra, a létező szocializmusban és annak
mai kiadásában pedig a kutatások fő
csapásirányát a történelmi magyar elit vélt és
valós bűneinek feltárása jelentette. 

Lehetett volna másképp is? • Jólismert következmények

Magyar  összeomlás 1918-ban
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Iuliu Hossu püspök felolvassa a gyulafehérvári román népgyûlés határozatátIuliu Hossu püspök felolvassa a gyulafehérvári román népgyûlés határozatát
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közelmúltban kinevezett to-
leranciaügyi miniszter. In-

dítsunk egy kis múltba révedéssel.
Jelöljük ki abszolút nulla pont-
ként azt a tényt, hogy van nékünk
ez a drága ballib kormányunk,
annak egy speciális minoritása,
mely a kabinet Greenpeace-akti-
vistájaként hívja fel magára a ki-
sebbségek képviselete ürügyén a
figyelmet. Szívós munkája gyü-
mölcseként maga elé tolt egy ar-
cot, akit nevezzünk az egyszerű-
ség kedvéért Lévai Katalinnak.
Izzad mások helyett is. Ta-
valy Konrád György adta
nevét elnyomatásban is
buzgó honfitársaink felvo-
nulásához, vélhetően elő-
ször és utoljára. Persze nem
gondoljuk, hogy üdvösségének
féltése tartotta távol Magyar Bá-
lintot, Pethő Ivánt vagy épp
Lendvai Ildikót. Csupán arról
van szó, hogy azon a szombati na-
pon a természet törvényeinek ol-
dalára sodorta őket karrierjük és
jó hírnevük féltése. Hogy nem hi-
teles, amikor harciasan felszólal-
nak a Parlamentben, rendületle-
nül nyomogatják a gombot, de
egyikük sem küldi oda az arcát a
boák és tangabugyik erdejébe?
Na és!  A miniszter  feltett egy ko-
moly kérdést is: miért nem szere-
tik a melegeket? Nekem valami
azt súgja, talán azért, mert a hi-
hetetlen ráfordítások ellenére

sem alakult még ki Magyarorszá-
gon az az EU-kompatibilisnek
vélt ízlésvilág, melyben idős néni-
kék frontról hazatérő fiaikként,
könnyes szemmel szorongatják
leopárdmintás topban feszítő,
csillámrúzzsal sminkelt meleg
férfitársaikat, forrón sóhajtozva,
hogy végre itt vagy, már azt hit-
tem sohasem látlak. Egyébként
rendben, egyetértünk, tényleg ne
legyen diszkrimináció. De a
fenébe is, az esélyegyenlőségi min-
iszter mikor emeli fel a postájuk-
tól és vasútjuktól éppen búcsúzni

készülő kistelepüléseken élők
érdekében a szavát?

Eddig egyébként hajlamos
voltam azt hinni, hogy a szomo-
rúságnak, a szenvedésnek olyan
félreismerhetetlen jelei vannak,
mint a zárkózottság, szótlanság,
befelé fordulás. Lévai Katalin
azonban elmondta, a tv2 Napló
című bulvármagazinja pedig be-
mutatta, hogy a szomorú ma-
gyar homók flitteres ruhákban,
bánatos farrázással és kamio-
nok platóján lejtett, nagy nyilvá-
nosság előtt elkövetett tánccal
siratják szexuális jogaik semmi-
be vételét. Mindig tanul az em-
ber.   – AMBRUS BALÁZS

N

BAH-CSOMÓPONTNÁL REGGE-
lenként gyenge képességű,
kereszteződések lebénításá-

ra szakosodott honfitársaink au-
tói állnak keresztbe a buszom
előtt, a lámpák sárgán villognak,
rendőr sehol. Húsz perccel ké-
sőbb az egyetem felé menet a
Kálvin-téri aluljáró telefonfülké-
nek csúfolt beszögelléseihez érve
az azokban elhelyezkedő, hajlék-
talannak látszó rongycsomókból
áradó orrfacsaró bűz késztet gyor-
sabb haladásra. Ezután általában
nem ússza meg az egyszeri buda-
pesti polgár a lopottzokniárus-
bácsi és a vele különös szimbiózis-
ban élő „négyellem-egy-százas”-
néni támadását, a Moszkva-térre
kimenve pedig joghallgatók ta-
nulmányozhatják a legváltozato-
sabb büntetőjogi tényállások meg-
valósulásának különféle fá-
zisait. Ilyen tapasztalatok
után nem csoda, ha Buda-
pest lakossága „nulla tole-
rancia” után kiált.   

Az új, minden fővárosi frak-
ció által egyhangúlag támoga-
tott rendőrkapitány a fenti je-
lenségek felszámolását, az állo-
mányon belül pedig kőkemény
rend és vasszigor bevezetését
ígérte. Erre pártállástól függet-
lenül minden tisztességes em-
ber csak annyit mondhat: vég-
re! Végre valaki fel meri vállal-
ni az erős kéz politikáját a bű-
nözőkkel szemben is.

Igen, sokan mondják, ez
csak látszat, Gergényi a szigorú
jogalkalmazót adva szóban ke-
ménykedik egy sort, aztán

majd minden marad a régiben.
Próbáljunk azonban előítéle-
tek nélkül, a majdani eredmé-
nyek megvalósulásában re-
ménykedve, bizakodóan hozzá-
állni a dolgokhoz. A „vaspre-
fektus” kétségkívül sokat ad
ugyan a formára, de ez nem
feltétlenül baj. Sőt, kifejezet-
ten konzervatív vonásnak is te-
kinthető, amely méltán vált-
hatná ki a polgári oldal helyes-
lését. Csak el ne kiabáljuk.

Gergényi politikailag sem te-
kinthető egyértelműen elfo-
gultnak, tekintve, hogy annak-
idején  Bács-Kiskun élére
Kuncze Gábor akkori belü-
gyminiszter által történő kine-
vezésekor pedig épp az MSZP
tartózkodott, az összes többi
párt támogatta. Oda is rendet

rakni küldték, hat és fél év
után mostanra csak egy gyil-
kosság maradt felderítetlenül a
megyében. A hídlezárás-emlék-
balhé is eseménytelenül zajlott
le, a meglehetősen eltúlzott
rendőri jelenlétet (beleértve
Gergényiét is) pedig betudhatjuk
a hirtelen jött kihívás szülte bizo-
nyítási kényszernek. Budapesten
viszont meggyőződésem szerint
nem elsősorban Budaházy és
sleppje tud csak munkát adni az
új főkapitánynak, úgyhogy biza-
lommal csak annyit mondhatok:
hajrá Gergényi!       – NÉPNEVELŐ

„Gergényi Péter kedden délután bejelentette: ül-
döztetni fogja a magánhasználatra kölcsön vett
rendőrautókat, a közlekedési rendőröknek forgal-
mat kell irányítani, nem cigarettázni, a BRFK-n pe-
dig nem lesz magáncélú internetezés. Nem számít-
hatnak kíméletre a szolgálatban számítógépes játé-
kokkal játszó, napozó, dohányzó, illetve alkoholt
fogyasztó egyenruhások sem.” (Index, július 1.)

Vége a gyereknapnak

»Persze nem gondoljuk, hogy
üdvösségének féltése tartotta 

távol Magyar Bálintot, Pethő
Ivánt vagy épp Lendvai Ildikót« »(Gergényi) az állományon be-

lül pedig kőkemény rend és
vasszigor bevezetését ígérte«

Bohó bánat

A

„Miért van homofóbia ebben a társadalomban?
Miért nem szeretik a melegeket? Mert félnek tő-
lük, mert nagyon keveset tudnak azokról a szenve-
désekről, amin ők keresztül mennek. Én amikor
megnyitottam ezt a meleg fesztivált, egy nagyon
szimpatikus és nagyon szomorú közönséggel áll-
tam szemben. Nekem feltűnt az ő szomorúságuk.
Az összes kérdésükben érződött az, hogy nagyon
rosszul érzik magukat a bőrükben. Én nem hi-
szem, hogy van olyan jóérzésű ember, aki örül an-
nak, ha bárki szomorú, rosszkedvű, rosszul érzi
magát.” (Lévai Katalin, Napkelte, július 7.)
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egyre hozzáértőbb szak-
értői, rájöttünk, hogy a

hízelkedésnek is rétegei vannak.
Egyfelől mondjuk Forró Tamás
ledeákferencezi a miniszterelnö-
köt, másfelől tárgyilagos és távol-
ságtartó írásokról is kiderülhet
röpke filológiai munka után,
hogy nyelvcsapásilag felveszik e
versenyt a Forró-féle nagyágyúk-
kal. Mint például a Mix Magazin
júniusi számában. E lapot egyéb-
ként onnan lehet megismerni,

hogy Fásy Ádám legjobb magyar
tanítványaiként a szerkesztő
urak gyakorlatilag minden szám-
ban jelentkeznek egy-egy minisz-
ter, államtitkár, vagy  kerületi
szocialista párti irodavezető-in-
terjúval. E havi díjunkat még-
sem evvel érdemelték ki: Regös
István főszerkesztő Bírálatból je-
les című vezércikkében, miután
megállapítja, hogy „a Medgyessy-
kormány egy éve úgy suhant el,
mintha csak néhány óra lett vol-
na” meg, hogy „Medgyessy Péter

is hajlamos arra, hogy rébuszok-
ban beszéljen” (nocsak-nocsak –
A szerk.), meg is elégeli a konst-
ruktív kritikát és bátran a sze-
münkbe vágja: „Jánosi György,
igencsak elegánsan, a  visszavá-
gás legkisebb jele nélkül, na-
gyon magas osztályzatot adott a
kormánynak.” Ami (mármint
a tényszerű értékelés) persze
javára szól a rendszerint
megvert ábrázattal föllé-
pő volt sportminiszter-
nek. A díjat azonban az
alábbi kis futamért kapta a
Mix Magazin: „Horn Gyula
mondta, az örökifjú nagy öreg.”

Hangunk elakadt, amikor ezt
olvastuk. Kedvelt írónkat idézve
csak annyit tudtunk mondani:
sok. – A.B.A  

P O L G F I L T E RP O L G F I L T E R
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hídon történt rendezvé-
nyek viszont újabb

fejezettel gyarapították a kis
magyar abszurd-gyűjteményt.

Az elkészült hidat ugyanis
napokig „építési terület” felira-
tú táblával zárták el, holott
igencsak kész állapotot muta-
tott. – Mivel ilyen sokat vár-
tunk rá, ezt a pár napot már ki-
bírjuk, nem? – vélekedtek a
nyugodtabbak. Aztán ideigle-
nesen megszűnt a korlátozás
akkor, amikor Csillag minisz-
ter és Demszky főpolgármester
urak megtartották az első híd-
avató rendezvényt, ami végül is
nem jelentett problémát, hi-

szen nem túl sokan vettek részt
rajta, a budapesti főpol-
gármester meg miért ne adna
át egy hidat, amihez semmi
köze? Ha mink itten most
mértéktartó,  független lap
lennénk, elejtenénk pár gúnyos
szót a szavazathajhászásról,
meg arról, hogy már csak a
kutyus és a kisgyerek hiányzott
az eszdéeszes reménység mel-
lől, hogy végképp nevetséges
legyen. De gúnyos szavakat
most nem ejtünk.

A következő bulit a fidesze-
sek csinálták. Jó sokan voltak,
Orbán Viktor szépeket mon-
dott, de hát mégsem ő a minisz-
terelnök, hanem Medgyessy.

Rá viszont néhány napot várni
kellett, mivel  nyaralt. De Ma-
gyarországon ez is rendben
van, hiszen ki szeretné otthagy-
ni a már kifizetett félpanziót,
hm?  Amire Medgyessy Péter
eljutott Szekszárdra, már csak
az nem adta át a hidat, aki
nem járt arra. A parlamenti
pártok közül csak az MDF nem
rendezett/rendeztetett hídava-
tási ünnepet, ami végül is rend-
ben van, hiszen az MDF egy
igazi mérsékelt konzervatív
párt, ezt már sokan elmondták.

A közelmúlt hídproblémái
azonban nem Szekszárdon,
hanem Lágymányoson kezdőd-
tek. Először arról szólt a
történet – egy többszereplős
játék révén –,  hogy mi legyen
a híd neve. A főváros vezetése
hősiesen ellenállt annak a
törekvésnek, hogy valami
értelmes elnevezést kapjon az
építmény. A szegény tervező
amúgy megérdemelné, hogy –
csak úgy, politikamentesen –
szidják,  köddel soha az életé-
ben nem találkozott. Ha össze-
futottak volna egyszer, biztos
nem úgy alakítja ki a világí-
tást, hogy a reflektorok fényét
tükrökkel vereti vissza az útra,
ami a természeti jelenség miatt
néha nem jön össze. 

Hogy ne unatkozzunk, sze-
rencsére már elég régen kita-

lálta valaki, hogy építsünk egy
Budapestet tehermentesítő
körgyűrűt. Északon persze
még napjainkban sem kezdő-
dött el az építkezés, de a kér-
désbe, hogy hol íveljen át a Du-
nán a híd, már sokan bele-
őszültek. 

Az MSZP valamelyik straté-
gája meg rájöhetett, hogy csak
akkor örül a lelkünk, ha híd
is van a közbeszédben. Ha
nincs, jókedv sincs. Duzzogva
meg nagyobb az esély, hogy

nemmel szavazunk. Kaptunk
hát egy pontonhidat az
utolérhetetlenül gáz uniós
kampány alatt. Abban az volt
a jó, hogy a világon egyedülál-
ló módon összekötötte a folyó
jobb és bal partját. 

A szekszárdi avatást
körülvevő tülekedésnek meg
zsibvásári hangulatnak egye-
dül a szekszárdiak örülhettek.
Egy helyett akár háromszor is
bulizhattak. – C.A.

»Aztán ideiglenesen
megszűnt a korlátozás
akkor, amikor Csillag
miniszter és Demszky
főpolgármester urak
megtartották az első

hídavató rendezvényt«

Na, ez nem vagyunk. Sokkal inkább „kom-
pország”, történelmi–földrajzi és sajnos gyakorla-
ti szempontokból is. Ezért hidat építeni, átadni
nagy dolog. Politikusok nagy számban bukkan-
nak fel az avatásokon, hogy nagyívű beszédekben,
a kötelező „összeköt–elválaszt”-közhely elsütése
után mondjuk jóléti intézkedéseket jelentsenek
be; az esetleges nyelvbotlások pedig élénkítik a
hangulatot.

Kis magyar abszurd • Mindenki avat
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magyar privatizáció rész-
letezésébe, erre az értel-

mesebbje szépen elpárolgott
mellőlünk. Ketten maradunk a
napfényben, az öreg kockakö-
veken üldögélve. A terv első ré-
sze sikerült. A ráhangolódás
következő lépése (finom átkö-
tés a politológia és az érzéki-
ség között) kézenfekvőnek lát-
szik: világnézeti problémákról
kezdünk beszélni. Sajnos elő
kell rukkolni a farbával, és itt
már nincs megállás. Azoknak
mondom, akik a kereső-kutató
fajtába tartoznak: nagy hiba
érdekesnek vagy mélynek lát-
szani. Valamiért úgy gondol-
juk, hogy mink liberálisok is
vagyunk. Külföldiül hál’ Isten-
nek nem kell belebonyolódni a
szabadelvűség–liberalizmus-el-
lentétpárba, a nemzetárulást is
macerás lefordítani, lehetünk
nyugodtan báránybőrbe bújt
dömdödömök. Ott, a messzi
nyugaton ezt akár vállalhatjuk
is: verseny, szólás-, sajtó- és
gyülekezési szabadság, győz-
zön a jobb, s még hozzátesz-
szük, hogy ott messze, hol a ró-
nák nyártüzében ring a déli-

báb, no ott voltaképp még a
radikális jobboldal is liberá-
lis, maximum hazai tőkét
akar, nem külföldit. Baromi
eredetinek gondoljuk magun-
kat, O. azonban elképedve ve-
szi tudomásul, hogy érdemte-
lenre fecsérelte idejét. Hisz
mi a szegényeket hagynánk az
utcán meghalni, de mielőtt

meghalnának, a gyerekeik
nem járhatnának iskolába,
mert az is fizetős lenne, és
privatizálnánk mindent, ami
a kezünk ügyébe kerülne.
Kvázi fasiszták vagyunk. Kissé
fátyolosan néz ránk, többet
várt tőlünk. Mennie kell, vár-
ják valahol.

Na így jár az, aki a Magyar

Fórumból ítéli meg Nyugat-Eu-
rópát, a liberalizmus ott is je-
lenthet csúnyaságot.

Mi azonban kitartunk néze-
teink mellett. Valahol, lelkünk
legmélyén meg vagyunk róla
győződve, hogy ha az állam
nem is rossz gazda, de van,
amit a magántőke jobban vé-
gez. Hiszünk abban, hogy ha
van verseny, azon a fogyasztó
nyer, hiszünk abban, hogy fon-
tos a gondolat, a gyülekezés
szabadsága, egyáltalán, a sza-
badság, mint olyan. Mi még
emlékszünk arra, hogy milyen
volt ezek nélkül. Vasárnapi
ebédeknél el szoktuk képeszte-
ni családunkat azzal, hogy, ha
lenne egy jó liberális párt Ma-
gyarországon, arra szavaz-
nánk. Szabadelvű barátaink
körében viszont gyakorta só-
hajtozunk egy intellektuális
szélsőjobboldali mozgalom
után, mert amellé odaállnánk.
Kedvesünk bölcsen mosolyog
mindkét színhelyen, sejdíti
bennünk a polgárpukkasztót.
Talán még azt is tudja, Magyar-
országon nem fenyeget az a ve-
szély, hogy hiteles liberális
párt alakul. Az nem liberaliz-
mus, hogy kormányon va-
gyunk, és egyúttal kampányol-
unk a sorkötelesség eltörlése
mellett: akkor tessék kilépni.
Az nem liberalizmus, hogy a
pajtikhoz hozzávágunk egy
raklap pénzt, meg utazgatunk
világcégek pénzén és monopol-
helyzetbe betonozzuk az utaz-
tató céget. Az nem liberaliz-
mus, hogy adócsökkentésről
lökjük a rizsát, meg 20%-os
adóról, aztán meg „eevitték a
pénzt a fidesznyikek”, és buz-
gón mutogatjuk az üres pán-
célt. Ez a trükk Salamon Bélá-
nak bejött, neki is két pénztár-
cája volt. Az nem liberalizmus,
hogy nyitott, internetalapú tár-
sadalmat hirdetünk, favorizá-
lunk egyes szolgáltatókat, és
elérhetetlenné tesszük a világ-
hálót. Lambsdorff gróf ugyan
sündörgött pártpénzek körül,

de ő egy balti német, neki
sokmindent elnézünk. A Libe-
rális Internacionálé Oxford-
ban alakult annak idején, ott
biztos nem rúgna labdába
olyan politikus, aki baromi
sok tisztázatlan eredetű pén-
zért egy rossz ízlésű színes-
fémkupec házát veszi meg –

hogy csak az esztétizáló érvek-
nél maradjunk a moralizálók
helyett. Az nem liberalizmus,
ha nyafogunk akkor, amikor
Tisza Istvánnak szobrot állíta-
nak: pedig ő volt az utolsó
nagy liberális politikusa az or-
szágnak, gazdasági és példá-
nak okáért teológiai értelem-
ben mindenképpen. (Rassay
és Vázsonyi említése nem ér,
de most nincs mód kifejteni.)
És persze az sem liberaliz-
mus, amikor hosszan sír-
dogálunk, hogy a politika
kisajátítja Kossuth Lajost,
majd sebtiben párt-emlékévet
gründolunk és frankón fes-
zítünk a Kossuthot meg saját
pártunkat együtt említő
molinó előtt néhány unatkozó
újságíró társaságában. Nem
szégyen azt bevallani, hogy
szimpla baloldaliak vagyunk,
kicsit több könyvvel otthon és
lényegesen nagyobb arccal,
mint ami ténykedésünk alap-
ján illő volna. Ma Magyaror-
szág társadalmi, hatalmi és
mentális viszonyai mellett a
korlátlan liberalizmus korlát-
lan pusztítást jelentene egyút-
tal. Nézzük felnőttnek az em-
bereket, persze. Hogy nézne
ki Deák Ferenc a Kendermag
Egyesületben?  – TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A liberalizmusról
A lelkünk mélyén mindnyájan azok vagyunk.
Külföldi ösztöndíj, nagy presztízsű egyetem (nem
mondom meg melyik, mi plebejusi indulatú
néplap vagyunk), tavasz, világhíres belső udvar,
kijövünk az utolsó szemináriumról, és e
zsongástól O. – nem tartozik ide, de mégis: az a
típusú szépség, aki, ha levenné a szemüvegét és
végre legalább egy térdig erő szoknya és egy blúz
áráig megerőltetné magát, merő erekció lenne a
köztér – nyilván úgy gondolta, hogy végre közeli
intellektuális kapcsolatot építhet ki csoporttár-
saival, különösképpen a ká-európaiakkal, s megvi-
tathatja velük a tranzitológia problémáit.

M

»Külföldiül hál’ Isten-
nek nem kell belebonyo-

lódni a szabadelvű-
ség–liberalizmus-ellentét-

párba, a nemzetárulást
is macerás lefordítani,

lehetünk nyugodtan bá-
ránybőrbe bújt

dömdödömök«

»Az nem liberalizmus,
hogy a pajtikhoz hozzá-

vágunk egy raklap
pénzt, meg utazgatunk

világcégek pénzén 
és monopolhelyzetbe 

betonozzuk az utaztató
céget«
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– Magyarországon a baloldal –
valamiféle elvont haladás-foga-
lom nevében – az európaiság fo-
galmának monopolizálására tö-
rekszik, s ezáltal „európaiatlan-
nak” kívánja beállítani a jobb-
közép erők által képviselt érté-
keket. Tapasztalható hasonló je-
lenség a kontinens nyugati fe-
lén?

– A szocialisták és szociálde-
mokraták a nemzetközi együtt-
működésre a proletariátus meg-
foghatatlan intézménye nevében
folytatott harcuk természetes szín-
tereként tekintettek, s ebből követ-
kezően az Európa-politikát is meg-
próbálták saját találmányukként
feltüntetni. Márpedig az integrá-
ció intézményes formában éppen-
séggel kereszténydemokrata poli-
tikusok kezdeményezéseként jött
létre a nemzetek közötti kölcsönös
megbékélés és a konstruktív
együttműködés jegyében. Bár sok
baloldali politikus osztja a keresz-
tény humanizmus értékeit, az eu-
rópai együttműködés több mint
fél évszázados sikere a Közösség
alapító atyáinak köszönhető: egy
kereszténydemokrata örökségről
van szó, amelyből a szociáldemok-
raták és a liberálisok is profitál-
nak. Ezen örökség az ösztönzés és
a garancia a polgárok számára ar-
ra, hogy az integráció nyújtotta
szabadságokkal élni tudjanak. Ép-
penséggel a proletárdiktatúra volt
az, amely nemzeteket fosztott meg
a szabadságtól, vagyis annak lehe-
tőségétől, hogy polgáraik tehetsé-
güket kamatoztathassák, és véle-
ményem szerint e ténynek zavar-
ba kellene hoznia a baloldalt. Ide
vezethető vissza a kísérlet, hogy a
baloldalon ellopják az „európaisá-
got” saját maguk számára, s ezzel
helyettesítsék a keresztény alkotó-
elemet a magyar vagy akár az eu-
rópai történelemben.

– Az Európa jövőjéről szóló
vita fontos állomásához érke-

zett az unió alkotmányának ne-
vezett szerződés tervezetének
közelmúltbéli kidolgozásával.
Milyennek szeretné látni konti-
nensünket az Európai Néppárt
(ENP) a következő évtizedek-
ben?

– Frakciónk testvérpártjaink,
különösen pedig kormányon lévő
testvérpártjaink befolyásolására
törekszik annak érdekében, hogy
a Néppárt által képviselt értékek
a közelgő kormányközi konferen-
cia eredményeiben is tükröződje-
nek. Az ENP igen fontosnak te-
kinti a tagállamok közötti haté-
kony integrációt, a szubszidiaritás
elvét – azaz a feladatok helyi, álla-
mi és európai szintek közötti pon-
tos szétosztását –, az Európai
Unió hatékonyabb működtetését,
állampolgárai jogainak lefekteté-

sét. Ragaszkodunk az európai né-
pek közös zsidó-keresztény örök-
ségéhez, s a vallási közösségek
szerepének meghatározásához.
Az Európai Unió sokszor „kísérle-
tezve” fejlődik: e folyamatnak a
polgárokat kell szolgálnia, hiszen
alapvetően ők azok, akik a szuve-
renitást gyakorolják, illetve felha-
talmazzák e szuverenitással vá-
lasztott képviselőiket. Személyes
véleményem szerint az unió egy
olyan rendszer, ahol a szuvereni-
tás sok millió állampolgár közt
oszlik meg, s ezáltal hatalomgya-
korlásuk fékeinek és ellensúlyai-
nak rendszere folyamatosan fino-
modik.

– Ön magyar felmenőket is
számon tart családjában, s ez
különösen érzékennyé teszi a
határon túli magyarok problé-

máira. A nyolcvanas években
még akciót is indított az Euró-
pai Parlamentben az erdélyi
magyarok védelmében…

– Igen, ez a kezdeményezés
kedvező végkifejlethez ért 1987
májusában, amikor is az Euró-
pai Bizottság felfüggesztette az
EK és Románia között érvény-
ben lévő kereskedelmi és együtt-
működési egyezményt. Ezt követ-
te 1989 januárjában azon egész
napos közmeghallgatás, amelyet
az EP külügyi bizottsága tartott
az emberi jogok romániai hely-
zetéről.

– Mi volt Bukarest reakciója
minderre?

– A francia Nemzeti Front szí-
neiben 1984-ben mandátumhoz
jutott az EP-ben egy román emig-
ráns is, bizonyos Constantin
Pordea, aki ötéves ciklusát jó-
részt magyarellenes kirohanások-
kal töltötte, saját akcióival pró-
bálva semlegesíteni az erdélyi
magyarság érdekében tett kezde-
ményezéseket. A nyolcvanas évek-
ben a brit sajtóban megjelent hí-
rek szerint Pordea megválasztá-
sában valamilyen mértékben Bu-
karest keze is benne volt, bár er-
re vonatkozó vizsgálatok végül is
nem indultak.

– Hogyan értékeli az EU bő-
vítésének hatását a kisebbségi
magyar közösségek hosszú tá-
vú fennmaradásának szem-
pontjából?

– Minden egyes bővítési fordu-
lóval a magyar közösségek újabb
és újabb választott képviselői fog-
lalhatják majd el helyüket az Eu-
rópai Parlamentben, tisztviselőik
pedig hozzájárulnak majd az Eu-
rópai Unió munkájához. E fejle-
mények segítik a bizalmat, s las-
san meggyőződéssé válik majd,
hogy a nemzetek közötti konst-
ruktív együttműködés az Európai
Unióban nem csak kívánatos, ha-
nem igen kifizetődő is. Így Közép-
Európa nemzetei nem csak fenn-
maradnak hosszú távon, hanem
nyelveik, szokásaik és kreativitá-
suk megtartásával virágzó jövő
vár majd rájuk. – BENKŐ LEVENTE

Beszélgetés Stephen Billerrel, az Európai Néppárt tanácsadójával

„Az Unió kereszténydemokrata örökségen alapszik”
A nyolcvanas évek közepén néhány brit európai
parlamenti képviselő nagy visszhangot kiváltó fel-
szólalásokban hívta fel a figyelmet a Ceausescu-
rezsim által megsemmisítésre ítéltetett erdélyi
magyarság helyzetére. Az akció mögött a konti-
nens jobbközép pártjait tömörítő, s ma az Euró-
pai Parlament legnépesebb frakcióját alkotó Eu-
rópai Néppárt tanácsadója, Stephen Biller állt. A
magyar származású brit szakértő jelenleg a csatla-
kozó államok konzervatív pártjainak európai kap-
csolatait egyengető Robert Schuman Alapítvány
főtitkár-helyettese, akivel az európaiság keresz-
ténydemokrata örökségéről, a kontinens jövőjé-
ről, uniós integráció és nemzetpolitika kapcsola-
táról beszélgettünk.

„Idõvel a magyar közösségek újabb képviselõi foglalhatnak helyett az EP-ben”„Idõvel a magyar közösségek újabb képviselõi foglalhatnak helyett az EP-ben”
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Válasszon bevezető hirdetési áraink
közül, amíg a készlet tart! A hirdetési
feltételekről és kedvezményekről ér-
deklődjön munkatársainknál a 318-
4114-es telefonszámon, vagy e-mail-
ben az absolve.consulting@axelero.hu 
címen.
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