


• Bohócnak tartják
…sajnálom, mert minden ilyen
klub rendezvényre, ha most nem
úgy alakul, ahogy alakult, hogy
a titkárnőm gyerekét elvitték
kórházba, akkor itt ezeket a ki-
adványokat fel is tudtam volna
mutatni. Nekem nem jutott
eszembe, meg nem jutott időm
rá, hogy két zsákkal betegyek,
bár tulajdonképpen a zsákos mi-
niszter általában nagyobb, mert
ugye a minisztereket bohócnak
tartják, tehát ezért ez kifejezet-
ten jó benyomást keltett volna,
hogy zsákból osztogatom az uni-
ót. (Csillag István a Kispesti Li-
berális Klub rendezvényén, már-
cius 1.)
Zsákba macska, zsákból unió.

• Pénz számolva, asztal
verve jó?
– Az unióval a megállapodás a
Fidesz-kormány idején született,
és nem emlékszem, hogy Németh
Zsolt verte volna az asztalt a
megállapodás ellen.
– Arra sem emlékszem, hogy Ko-
vács László verte volna az asz-
talt.
– Én ellenzékben voltam és nem
volt előttem asztal. (Kovács
László, Magyar Hírlap, március
5.)
Meg épp cipő sem, mint elő-
dömnek az ENSZ-ben.

• Mamika
Március nyolcadika előtt valami
szebbre vágytak? Miért? Lendvai
Ildikó szerint a parlamentben
amúgy minden nap „anyád”
napja van. (Magyar Nemzet,
március 6.)
Ildikó, a nőnap nem anyák
napja! 

• Hasonlat
Miután kivonulnak a közjogi
méltóságok, a fúvószenekar és a
Nemzeti Lovas Díszegység, meg-
indul a közönség és komótosan
áramlik a Nemzeti Múzeum felé.
A kormányfő beszéde, úgy tűnik,
nem hiányzik a népnek; jogos,

kinek kell a féken tartott indula-
tok tojásos habzása? (Nagy Vik-
tória, ma.hu, március 16.)
Habzási hóbort.

• Döbrentei leszállt
Amikor megkérdezték, fogyasz-
tott-e alkoholt, azt válaszolta,
hogy két pohár bort ivott, a szag
miatt pedig cukorbetegségére hi-
vatkozott. A gép parancsnoka
ezután arra hivatkozva szállítat-
ta le a költőt, hogy információja
szerint az utas jelenléte kockáza-
tot jelent. Döbrentei egészen
másként emlékszik az esetre. A
Magyar Rádiónak elmondta:
előző este az alternatív Kossuth-
díj átvétele után kölyökpezsgő-
vel koccintott. Mint fogalmazott,
ezt véletlenül fél Magyarország
látta, és jókat röhögött. Valóban
szeretett volna tíz példány Magyar
Nemzetet venni. Amikor kiderült,
hogy a standnál nincs, ő csak any-
nyit közölt az eladóval, hogy ezt
különösnek tartja. (Inform-Data
lapszemle, márc. 16.)
A szagos cukorbeteg kölyök-
pezsgővel koccintva kacagtat.

• Fullánk: Az Anettka lap
Anettkának elege lett a sértege-
tésekből. Egyébként is, egy űrha-
jós jelölt nem engedheti meg ma-
gának, hogy lekurvázzák. (Ful-
lánk, márciusi szám)
Féltve őrzött hírnév.

• „Kukaki Laci” vállalásai
Ezennel fogadom, hogy nem fo-
gom a kutyám orrában élő kuka-
cokat a gyereked arcába rázni,
mert erre megkértél. (Majdnem
ütöttem.) Megígérem, hogy nem
fogom a kutyámban termelődő
pisit és kakit a homokozóba gyűj-
teni. (Itt már tényleg majdnem.)
Mert erre is megkértél. Megígé-
rem, hogy kiszedem a belét, kisze-
dem a veséjét, leborotválom a sző-
rét, kioperálom a hangszálait és
szigorúan pórázon vezetem ma-
gam mellett a bal oldalon. (Fon-
tos c. lap, II. évf. 4. szám)
Megfelelési kényszer.

• Ok-okozati viszony
Dúdolom a magyar nótát, mert
nem iszom Coca Colát. (A Pajzs
Szövetség „nemzetmentő és nem-
zetegyesítő nagygyűlésének”
egyik transzparense, március 15.)
Sálálálá.

• Ajándék
A verseny még három hétig
tart, minden héten bemutatjuk
a győztesnek ítélt vermet ábrá-
zoló fotót, végül pedig a teljes
dokumentációból kiválasztva a
legeslegpompásabbat. A heti
nyerteseket és a pályázat győz-
tesét megajándékozzuk, remél-
ve, hogy ilyenjük még nincs ott-
hon vagy nyolc. (Népszabad-
ság, A hónap kátyúja, március
20.)
Második olvasásra értelmes

• Adott a pálya
„A tököli repülőtér legnagyobb
értéke a hatvan méter széles, két-
ezer-ötszáz kilométer hosszú kifu-
tópálya” – mondta az Indexnek
Talabos Gábor, a létesítményt az
ÁPV Rt.-től bérlő Master Sky
Szolgáltató Kft. ügyvezető igaz-
gatója.” (Index.hu, március 29.)
Annakidején szovjet elvtársak
útmutatásával egészen Moszk-
váig építették a kifutópályát,
így Tököl és a Zsukovszkij
légibázis között még a műszaki
okokból repülőképtelen Migek
is teljesít-hettek őrjáratot.
Azóta sajnos a feltörő kénsav a
pálya nagy részét megsem-
misítette. 

• Klerikális reakció
A Vatikán Brüsszel hivatala-

in, plenáris és bizottsági ülése-
in keresztül Prodistul és
Strasbourgostul egész Európát
le akarja nyúlni, és be akarja
kebelezni. Méghozzá elképesz-
tő gyorsasággal és agresszivi-
tással. (Kósáné Kovács Magda
szocialista politikus a Hetek-
ben)

Magdi néni megmongya a
frankót.
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8 Szany i  T ibor
a hónap nyertese

I N T R OI N T R O

em elég, hogy
Baumgartner Zsolt fáj-
dítja a legendás istálló

vezetőinek fejét, a miniszterel-
nök is szájára vette az ágaskodó
fekete paripásokat. Odanyilat-
kozott őmedgyessypétersége a
szocialisták szegedi kongres-
szusán (ahol körülbelül olyan
felszabadult volt a hangulat,
mint egy márciusi emeszpé
kongresszuson), hogy abba ké-
ne hagyni a veszekedést, az uni-
ós parlamenti választásra kelle-
ne koncentrálni, a dodzsemről
át kéne térni a Ferrarira, mert
„az sikeres és amúgy is piros”.
Nekem nem tetszett a dolog,
szerintem a miniszeterelnök
megsértette a dodzsemek  joga-
it, sürgősen bocsánatot kellene
kérni tőlük és vigyázni kellene
arra is, hogy szegény Ferrarit
nehogy szóba hozzák magyar
állami milliárdokkal, a szágul-
dó cirkusz álmoskönyvében
ugyanis ez szívás-sorozatot je-
lent. A szocialistákkal kacsolat-
ban pedig nem érdemes még
dodzsemről sem beszélni, elég
nekik a pedálos kisautó.

hónap nyertese Szanyi Ti-
bor. De most miért, nem?
Hiszen nem csinált sem-

mit. Saját volt cége (abban ül az
öcsikéje) teljesen szabályos
közbesz-eljárást nyert Szanyi
mostani cégétől (Földművelés-
ügyi Minisztérium), a felü-
gyelőbizottság megvizsgálta az
ügyet, a dolog átcsúszott, kész-
passz. Az, hogy volt már erre
precedens, neki csak jó hír: két-
szer lehet ugyanazon folyóba
lépni, de kétszer ugyanazt a
csülökpörköltet már nem lehet
tálalni a népnek. Szanyi olda-
lán áll még a forrósodó hangu-
lat, EU-kampány és a Sztárbox:
ma ugyan a kutyát sem érdekli,
hogy melyik barom, már
megint, mennyit lopott. Az ő ol-
dalán áll Keller, aki áll, csak áll
a pince előtt, csörgeti a kulcsait
és fellebbezgeti a bírósági dön-
téseket. Szanyi oldalán áll a mé-
dia, amely állkapocsgörcsöt
kapna a sikongatástól, ha mind-
ez négy évvel ezelőtt történt vol-
na, ma viszont annyit tesz, hogy
tézis, antitézis. És a szintézis
már elmarad.

napokban Csillag István
mondta, hogy Magyaror-
szágnak pozicionálnia kell

magát Európa gazdasági térké-
pén, ki kell találnia, miben tud
kiemelkedni és milyen képet sze-
retne mutatni magáról. A ma-
gunk részéről nem túl gyakran
értünk egyet a Nagy Kilométer-
mágussal, de jelen esetben igaza
van. Újabb, a gulyás-pálinka-
Halászbástya háromszögön túli
területeken kell megvetnünk a
lábunkat, hogy sikeres ország le-
hessünk. Egy ideje ugyan pornó-
nagyhatalomként is emlegetnek
minket (elsősorban Kovi mester
áldozatos térítő tevékenységének
köszönhetően), de erre mégsem
alapozhatjuk imázsunkat a kö-
vetkező száz évben. 

Unalomig ismételt, de tényleg
jó példa Írország uniós története:
az ír sztepp és a füstös pubok,
mint hagyományos arculati ele-
mek mellett sikeresen tették (fi-
gyelem, lokális szitokszó kö-
vetkezik!) országimázsuk ré-
szévé a high-tech ipart és a
szolgáltató szektort. Hason-
ló eredményeket az uniós
források okos és nagy hatásfokú
kihasználásával érhetünk el, ami-
nek alapvető feltételei a jól műkö-
dő intézményi háttér (ennek meg-
létét illetően, Kovács Lászlóval el-
lentétben, erősen szkeptikusak
vagyunk), a kormányzati szintű,
átfogó fejlesztési koncepció (nem,
nem Európa-terv szintű ad hoc
izé), valamint a verseny- és a civil
szféra kezdeményezőkészsége, be-
fektetéseket vonzó eredeti ötletei.

Ha mindez nem is fog egyik
pillanatról a másikra megvaló-
sulni, a csatlakozás néhány po-
zitív hozadékában akkor is re-
ménykedhetünk. Például ab-
ban, hogy azon befektetők,
akiknek a szemében eddig
Ázsia, vagy legalábbis Balkán
voltunk, májustól legalább
Európa-Külsőként tartanak szá-
mon minket, és ennek megfele-
lően számolnak Magyarország-
gal, mint befektetési célponttal.

„Európa nagy erőforrása és
áramtelepe mindig az itt élő né-
pek öntudatos, egymás ellen és
egymás mellett folytatott verse-
nyéből táplálkozik majd. Euró-
pa, melynek lakosai közös nyel-
vet beszélnek, melynek népei
elvesztették történelmi öntuda-
tukat, népi becsvágyukat, meg-
szűnne Európa lenni a szónak
abban az értelmében, ahogyan
az volt, az utolsó háromszáz
esztendőben, mikor valóságo-

san az emberi akarat áramtele-
pe volt az egész világ számára.
Európa ereje a sokszínűség, az
ellentét, a vita, az emlékezés, a
bizonyítás és a különbözés.” –
mindezt Márai Sándor vetette
papírra 1942-ben. Ehhez túl
sok okosságot mi sem tudunk
hozzátenni, így csak annyit fűz-
nénk még a magyar gazdaság
uniós versenyéhez: hajrá!

– BALOGH ÁKOS GERGELY

Verseny & Európa
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Már csak néhányat kell aludni és ünnepelhetjük,
hogy uniós polgárok lettünk, vagy éppen sirathat-
juk Magyarország függetlenségét, esetleg közöm-
bösen vállat vonhatunk – kinek melyik megoldás
áll közelebb a szívéhez. EU-csatlakozásunk nem je-
lent ugyan a rendszerváltoztatáshoz hasonlítható
paradigmaváltást mindennapjainkban, de nem is
hagyja érintetlenül életünket.

N

ég szerencse, hogy ál-
munkat komoly ténye-
zők vigyázzák, bizton-

ságban vagyunk, mostantól
több rendőr járőrözik az utcán,
a vonaton is beletúrnak uzson-
nászacskónkba, nehogy a sza-
lámisszendvicsbe pirosarany
helyett dinamitot rejtsünk –
legalábbis ez derült ki J. F. in-
gatlanügynök és perpillanat il-
letékes elvtárs tájékoztatójából.
Megnyugodtunk, azonban a
kutató-kereső fajtából vagyunk
gyúrva, ezért ebben a hónap-
ban annak jártunk utána, hogy

mi történt Spanyolországban,
és okos dolog-e a magyar had-
erő radikális leépítése. Akkor,
amikor tőlünk délre, Koszovó-
ban etnikai tisztogatás zajlik,
miniszterelnök-gyilkossággal
váltogatva. Írunk a furcsa uni-
ós bővítéséről, ahol elég alapo-
san elbántak velünk, példának
okáért még nem nyithatunk
cukrászdát Bécsben csak úgy
ukmukkfukk. Az Önök kedvé-
ért gokartoztunk, Új-Zélandon
és Bëlga-koncerten jártunk, az
eredményt Puncs rovatunkban
olvashatják. Megunhatatlan
Oli bátyánk pedig odazúz a fia-
tal leninistáknak, és a közép-
osztályról mongya meg a fran-
kót.                           – A. B. A.

„A szerkesztő azt üzente”

Fõ a biztonság

A

M

A

» Már csak néhányat kell
aludni és ünnepelhetjük, hogy

uniós polgárok lettünk «
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Spanyol tragédia • Koszovói szakítás • Magyar haderőreform: nem vagyunk bátrak, csak vakok?

iért és hogyan alakultak
így a folyamatok, s vajon
a terror gyakorolt-e ha-

tást a politikára, vagy csak ki-
használta azt a lehetőséget, ame-
lyet az európai politikai elit célki-
tűzései és az európai társadalom
óhajai közötti szakadék biztosí-
tott számára? 

Ez év márciusának legelején a
spanyol néppárt, a Partido
Popular vezetői viszonylag nyu-
godtan hajthatták álomra fejü-
ket, hisz politikai tömörülésük
10 százalék körüli fölényt tudha-
tott magáénak a konkurens szoci-
alistákkal szemben. Népszerűség-
ük egyértelműen a szuperlatí-
vuszokkal illethető gazdaság- és
társadalompolitikájuknak, illetve
az ezt leginkább megérző, ará-

nyaiban a spanyol társadalom
legnagyobb részét kitevő középré-
tegek támogatásának volt köszön-
hető.  A társadalmi klíma ilyetén
alakulásából a már nyolc éve kor-
mányzó jobboldal duplán profi-
tálhatott, hiszen számára így –
még egy új, de megfelelően „be-
vezetett” miniszterelnök-jelölttel
is – megtarthatónak tűnt a kor-
mányzati pozíció, s a teljes politi-
kai siker fényében távozó minisz-
terelnök, José María Aznar szá-
mára pedig egy új, európai uniós
karrierpálya nyilhatott volna
meg. Azonban 2004. március 11-
ének reggelén az Atocha pályaud-
varon minden megváltozott. A
merényletsorozat után nem volt
kétséges, hogy mindez nem kis
hatással lesz a három nap múlva

esedékes választásokra. A kérdés
csak az volt, hogy mindez a kor-
mányzati pozícióját megőrizni kí-
vánó néppárti, vagy éppen fordít-
va, a kormányzati pozíciót meg-
szerezni kívánó szocialista törek-
véseket szolgálja-e inkább. Ez a
dilemma okozta azokat a politi-
kai marketing-lépéseket, kam-
pányfogásokat mindkét párt ré-
széről, amelyek még inkább fel-
erősítették a terrortámadás hatá-
sát, s egyfajta új színezetet, új
üzenetet társítottak hozzá.
Amennyiben a közvélemény szá-
mára elfogadható lett volna az a
kormányzati magyarázat, hogy
az ETA (Euskadi ta Askatasuna –
Baszkföld és Szabadság) áll a rob-
bantássorozat hátterében, úgy a
kormányzásának nyolc éve alatt

az ETA-val szemben következete-
sen és egyre nagyobb szigorral
fellépő Aznar-kabinet profitál, s
tudja politikai haszonná alakíta-
ni a társadalmi utóhatást. Ezzel
szemben, ha valamely iszlám
fundamentalista szervezet sejlik
fel a háttérben – akár az Al-
kaida, akár más, esetleg marok-
kói szervezet –, akkor a spanyol
ellenzék kerül helyzetelőnybe,
amely az utóbbi másfél évben fo-
lyamatosan támadta a kormányt
külpolitikája, s annak biztonság-
politikai kockázatai miatt. Mind-
ezek miatt egyértelmű, világos, s
a politika világától távol élő em-
ber számára legalábbis visszata-
szító volt, ahogy a terrortámadás-
sal kapcsolatos teóriák beépültek
az utolsó pillanatok kampány-

Kétszáz ember halt meg a pusztító terrortámadásban

A 2004. március 11-i madridi merényletsorozat alap-
vetően arra kényszeríti az európai társadalmakat, az
európai politikai eliteket, hogy átértékeljék az egyes
tagállami, illetve a közösségi külpolitikákkal kapcso-
latos addigi véleményüket, hozzáállásukat. 

Miközben a vélhetően iszlámista terroristacsoport(ok) által elkövetett madridi merénylet sokkja miatt a
választásokon megbukott a jobbközép Aznar-kabinet, addig a kontinens másik felén, Koszovóban az albán
többség elérkezettnek látja az időt a még odahaza maradt szerbekkel való leszámolásra. Összeállításunkban
a napjaink európai biztonságpolitikáját meghatározó események mellett szemügyre vesszük a magyar
haderőreform állását, külön figyelmet fordítva a térségünk destabilizációjával kapcsolatos aggodalmakra.

M

Az európai biztonsági
helyzet fokozódik

A terror napja
Madridban



stratégiájába. Amíg a kormányol-
dal elfedni és agyonhallgatni igye-
kezett a nem a baszk
szeparatistákra utaló nyomokat,
addig az ellenzéki szocialisták a
felszínen fennen hirdetett kam-
pányszünet mögé bújva, őrült
sms- és mobiltelefonos kampány-
ba kezdtek, amely egyértelműen
a kormányzat lejáratását célozta
az iszlám fundamentalista háttér
megszellőztetésével. A következ-
mény: a spanyol választásokon ki-
magasló részvételi arány, amely
leginkább az új kampánytechni-
kák által megszólított, addig apo-
litikus, kifejezetten háborúelle-
nes fiataloknak volt köszönhető,
akik protest-szavazóként – tehát
nem a szocialisták mellett – a
kormány ellen voksoltak.

A győztes szocialisták minisz-
terelnök-jelöltje, Zapatero kor-
mányprogramjával kapcsolatos
első bejelentése az volt, hogy a
spanyol külpolitika visszatér ha-
gyományos háromosztatú érték-
rendszeréhez, azaz újra az euró-
pai, latin-amerikai és mediterrán
prioritások lesznek Spanyolor-
szág számára az elsődlegesek, s
ezeknek, valamint választási ígé-
reteiknek következtében ki fogják
vonni a spanyol csapatokat Irak
területéről. Két következtetést
szűrhetünk le ebből. Az első tisz-
tán spanyol belpolitikai. A spa-
nyol szocialisták, mivel a gazdasá-
gi és társadalmi folyamatok me-
nedzselésében kifejezetten sike-
res Aznar-kormányon éveken át
nem találtak politikai fogást, kap-
va kaptak az alkalmon és lehető-
ségen, hogy kül- és biztonságpoli-
tikai alternatívát adhassanak a
spanyol választóknak, amikor a
néppárti kabinet – fütyülve a spa-
nyol társadalom 85 százalékának
véleményére, s erősítve az atlanti
kapcsolatokat – belevágott az ira-
ki kalandba. Ez az egy dolog volt,
ami a szocialistákat markánsan
megkülönböztette a néppárti
iránytól, és pontosan ez az az
unikális jelleg, aminek következ-
tében választási szempontból ad-
dig marginális külpolitikai törek-

vések a középpontba kerültek, s a
közeljövőben és középtávon való-
színűleg ott is maradnak.

Mindebből pedig már egyenes
út vezet a második következteté-
sig. Az a hatás, amelyet e terror-fo-
lyamat a spanyol politikai életre és
kormányzatra gyakorolt, végigsö-
pör – hol erősebben, hol gyengéb-
ben – Európa államain, formálja
és átalakítja a különböző politikai
erők külpolitikához, biztonságpo-
litikához való viszonyát, s így nagy-
mértékben befolyásolja a közössé-
gi szintű külpolitikai állásfoglalá-
sokat, s természetesen az euroat-
lanti kapcsolati rendszert is.

A kérdés az, hogy mindezért
csupán a terrorizmust tesszük-e
felelőssé, vagy azt az európai poli-
tikai elitet, amely kormányzati po-
zícióba kerülve elfeledkezik arról,
hogy az őt megválasztó társadal-
mat képviseli. Habár a demokrá-
cia keretei lehetővé teszik számá-
ra, hogy a ciklus alatt sajátosan
tág keretek között értelmezze a rá
ruházott hatalmat, mégsem árta-
na néha, ha erkölcsi és etikai ala-
pokat figyelembe véve nem men-
ne következetesen szembe a társa-
dalmi elvárásokkal, s nem tenné
lehetővé terrorista, szeparatista
szervezetek számára, hogy ezen el-
lentmondásokat kihasználva – mi-
vel a politikára nem tudnak köz-
vetlenül hatni – a választópolgár-
társadalmon keresztül zsarolják
meg a politika-csinálókat.

– GIRÓ-SZÁSZ ANDRÁS
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tartomány jelenlegi faramu-
ci jogi státusza messze
nem tükrözi a realitáso-

kat. A NATO légi akcióját utó-
lag legitimizáló 1999. júniusi
1244-es ENSZ Biztonsági Taná-
csi határozat a Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság (és nem
Szerbia) részeként definiálta a
tartományt, egyben a KFOR ál-
tal biztosított nemzetközi ellen-
őrzés alá helyezte, kizárva a
belgrádi szövetségi szuverenitás
gyakorlati érvényesülését.
Bár a közigazgatást formá-
lisan azóta a nemzetközi
közösség működteti, a véd-
nökség a gyakorlatban a
koszovói albán állam vá-
lasztások által is legitimált lét-
rejöttét jelentette. A már az
1999-es háború előtt is mind-
össze a lakosság kb. 10%-át kite-
vő s azóta részben elmenekült
szerbség mostanra szinte teljes
egészében a tartomány egyéb-
ként ércbányászata miatt straté-
giai fontosságú északi csücské-
be szorult vissza – ahol többség-
ben maradt –, s a két etnikai
entitás gyakorlatilag hermeti-
kusan elvált egymástól. (A mos-
tani zavargások egyik színtere,
Kosovska Mitrovica, a tarto-
mány második legnagyobb vá-
rosa, éppen e vonalon fekszik.)
A két közösség álláspontja a jö-
vőt illetően kibékíthetetlen: az
albánok független, egységes –
és kimondatlanul: a szerbektől
megtisztított – Koszovót akar-

nak, a szerbek pedig egy szerve-
sen Szerbiához tartozó, etnikai
alapon enklavizált/kantonizált
tartományt. (A realitások tala-
ján állva utoljára Milosevics ál-
modozhatott a kétmillió albán-
tól megtisztított Koszovóról, er-
re a kísérletére azonban ráment
a vágy tárgya és ő maga is.) Ez-
zel szemben a nemzetközi kö-
zösség mind a mai napig egy
„soknemzetiségű, demokrati-
kus” Koszovóról vizionál,

amelynek létrehozása mindazo-
náltal nemcsak azért lehetet-
len, mert mindkét közösség el-
utasítja a multikulti eme helyi
változatát, hanem azért is, mert
minden további lépést megelő-
zően először döntést kellene
hozni Koszovó államjogi státu-
száról. S mivel meghaladott
alapelvei („határok sérthetet-
lensége”) felmondásának követ-
kezményeitől való félelme rab-
jaként nem meri vállalni a rea-
litás – az elszakadás – elismeré-
sét,  a szerb szuverenitás pedig
nyilvánvalóan anakronisztikus,
Koszovó eufemisztikusan meg-
fogalmazott „végső státuszáról”
majd valamikor a ködös jövő-
ben szándékozik dönteni. A
csodavárás „stratégiája” ez: hát-
ha megszeretik, vagy leg-

» Az albánok független, 
egységes – és kimondatlanul: 

a szerbektől megtisztított 
– Koszovót akarnak «

A

Balkáni játékok
A csaknem három tucat halálos áldozattal és
több ezer szerb elűzésével járó márciusi koszovói
zavargások nyomán öt éve, a tartomány nemzet-
közi ellenőrzés alá helyezése óta először hang-
zott el hivatalos tisztségviselő – a finn Harri
Holkeri, az ENSZ-közigazgatás vezetője – szájá-
ból az az egyébként szinte mindenkinek eviden-
ciaként ható felismerés, miszerint többé nem
tartható a soknemzetiségű Koszovó koncepciója.

A békéért tüntettek »



jelenlegi haderőreformmal
és a hadsereg állapotával
kapcsolatban elöljáróban

le kell szögezni, hogy 1990 óta
négy kormány alatt volt mosto-
hagyermek ez a terület, és in-
kább ne firtassuk, melyik mi-
niszter volt a leggyengébb:
messze nem a mostani.
A jelenlegi kormány, folytatva
a tízéves hagyományt, 2002-
ben új haderőreformba kez-
dett. Ennek központi eleme a
sorozás megszüntetése és a pro-
fi haderő létrehozása lett, meg-
spékelve a nehézerők, a páncé-
losok és az önjáró tüzérség ra-
dikális leépítésével. A „harco-

ló” alakulatokat tekintve há-
rom gépesített lövészdandárból
a tervek szerint két nehézesz-
közeitől megfosztott dandár
marad, kikerül a rendszerből a
összes (500) gyalogsági harcjár-
mű és önjáró löveg (150), illet-
ve több mint 700 T-55-ös és T-

72-es harckocsi. Megszűnik
számos laktanya, háttérintéz-
mény, közel a felére csökken a
Katonai Felderítő Hivatal (a
szomszédos országokkal foglal-
kozó részlegeket építik le legin-
kább), és még folytathatnánk.
Ehelyett lesz egy 30.000 fős,
gyorsabban mozgatható, job-
ban kiképzett, mobilabb hadse-
reg, ami valós harci létszámá-
ban nem sokkal marad el a há-
rom dandáros változattól. Sok
mindent lehet erre a koncepci-
óra mondani, de azt nem, hogy
nem bátor. Túlzottan is az. Po-
zitívuma, hogy számos felesle-
ges pénznyelő szervezet meg-

szűnik, és kisebb
határmenti konflik-
tusok kezelésére, bé-
kefenntartásra jóval
alkalmasabb lesz
elődjénél. A meglévő
mélységi felderítő

alakulatok talaján felállítandó
különleges műveleti zászlóalj
jó gondolat, az egyébként is
magas színvonalú magyar elit-
egység akár bekerülhetne a vi-
lág legjobbjai közé is. Az alap-
anyag megvan, nem kell sze-
rénykedni: jók a szolnokiak.

Ha Magyarország Belgium,
Portugália vagy Hollandia len-
ne, stabil szomszédsági környe-
zettel és jelentős egykori gyar-
matbirodalommal, ahol érde-
keltségek és kötelezettségek tö-
megével rendelkezik, a jelen
koncepciót méltán lehetne út-
törőnek nevezni. De Magyaror-
szág nem Európa szerencséseb-
bik felén van, hanem a NATO
és az EU peremén, a kontinens
leginstabilabb térségének hatá-
rán. Egy ilyen helyen bátor
gondolat a tartalékképzés tel-
jes feladása (ennek a terepe le-

hetne a Nemzeti Gárda) és a
szárazföldi erők páncélos mag-
jának szinte teljes lenullázása.
Ne feledjük: az alföldek urai
máig a harckocsik. Ehhez ké-
pest a tervek szerint pár tucat
T-72-esünk marad a 200-ból, a
MiG 24-esek és a Gripenek pe-
dig csak korlátozottan lesznek
alkalmasak harckocsielhárító
feladatokra. Aki ezen a ponton
a NATO-ra hivatkozna, vegyen
gyorsan vissza: a Washingtoni
Szerződés V. cikkelye nem tar-
talmaz automatikus segítség-
nyújtást, különösen nem NA-
TO-tagok közötti konfliktus
esetén. A történelem ebből a
szempontból elgondolkoztató,
jusson csak eszünkbe Görögor-
szág és Törökország, akik kö-
zött nem dúl a szövetségesi sze-
retet. Nekünk is van egy olyan
új szövetségesünk, akivel két vi-
lágháború kezdetén voltunk
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alább megszokják egymást az
albánok és a szerbek. Ezért ra-
gaszkodott a külföld a JSZK
jogutódlásához, s kellett Monte-
negró vonakodása és szabotálá-
sa ellenére létrehozni három-
éves próbaidőre az egyébként
szinte egyáltalán nem működő
Szerbia-Montenegró nevű vala-
mit. (Enélkül az utolsó jogi fü-
gefalevél is lehullana Koszovó
valódi hovatartozásáról.)

Ezt a projektet kezd-
ték megunni az albá-
nok, akik ráadásul úgy
látták, hogy mindenfé-
le „útitervekkel” meg
„bizalomerősítő lépé-
sekkel” (pl. energeti-
kai rendszerek helyreállítása
és összekapcsolása) vissza
akarják őket édesgetni Szerbiá-
hoz. A nyilvánvalóan szerve-
zett és katonás pontossággal le-

bonyolított márciusi albán et-
nikai tisztogatás arra irányult,
hogy az északi tömbön kívül
élő szerb szórványokat felszá-
molja, s kész helyzetet teremt-

ve gyengítse a „multikul-
turális” Koszovó melletti érve-
ket. A realitásokhoz közelítő,
optimális megoldás természe-
tesen Koszovó függetlensége
lenne, a mára élessé vált etni-
kai választóvonaltól északra
fekvő szerblakta területek
Szerbiánál hagyásával. 

Erre azonban a három sze-
replő közül egyelőre egyik sincs
felkészülve. – BENKŐ LEVENTE

Magyarország biztonsága
Ha poénkodni akarnánk a magyar expedíciós haderő koncepcióján, akkor azt
mondanánk: Borneó és Celebesz, magyar volt és magyar lesz! De a téma
komolysága megköveteli tőlünk is, hogy mellőzzük a kocsmaasztal mellett nagyi-
parban űzött birodalmi koncepció-szövögetést, vegyük hát korrektre a figurát. 

» A realitásokhoz közelítő, 
optimális megoldás természetesen

Koszovó függetlensége lenne
a szerblakta területek 

Szerbiánál hagyásával«

»Lesz egy 30.000 fős, gyorsabban
mozgatható, jobban kiképzett, mo-

bilabb hadsereg, ami valós harci
létszámában nem sokkal marad el

a három dandáros változattól«

A

H I R D E T É S
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egy tömbben, és amelyik aztán
mindkét alkalommal megtá-
madta Magyarországot. De
most gyorsan elhatárolódom
magamtól, és még mielőtt el-
kezdeném, befejezem az ártal-
mas emlékezést. Nézzük hát a
múlt helyett a jövőt. Szomszé-
daink, bár jelentős csökkenté-
seket hajtanak végre, tartóz-
kodnak az ennyire radikális lé-
pésektől. Ausztria nemrégiben
vásárolt 100 Leopard II-es ne-
hézpáncélost, Horvátország sa-
ját harckocsijának fejlesztésén
dolgozik, Szerbia is fenntartja
gépesített erőit. Lássuk a NA-
TO tagállamokat: Szlovénia
nemrég modernizálta páncélos
erőit, Pozsony pedig egy önálló
gépesített dandárt, egy gyorsre-
agálású könnyű dandárt, és
egy vegyes tüzérezredet tervez
megtartani, 52 harckocsival,
valamivel kevesebb mint har-
mincezer emberrel. Ez nagyjá-
ból hasonló erőt jelent, mint a
jövő magyar hadserege, ami te-
kintetbe véve, hogy Szlovákia
fele akkora lakossággal és gaz-
dasági erővel rendelkezik mint
hazánk, jól mutatja a magyar
tervek radikális voltát. Romá-
nia irányában még jobban el-
torzulnak az arányok. Keleti
szomszédunk, bár jelentős
nagyságú (egyébként jórészt
használhatatlan) nehézfegyver-
zetet épít le, rendkívül nagy

erőket meg is tart. A román
hadsereg körülbelül százezer
fős lesz, több, felújított harcko-
csival, gyalogsági harcjármű-
vekkel felszerelt gépesített lö-
vészdandárral, és hatalmas lé-
gierővel. Több mint száz MiG-
21-es izraeli elektronikával és
precíziós csapásmérő földi
fegyverzettel történő korszerű-
sítése fejeződött be nemrégi-
ben, ez nem lebecsülendő tel-
jesítmény egy olyan országtól,
amelynek nemzeti össztermé-
ke kisebb, mint a magyar. Hát,
hogy finomak legyünk: a bal-
káni instabilitás (elsősorban a
koszovói fejleményekre gondo-
lunk), és a NATO kohéziójá-
nak riasztó megingása tekinte-
tében túl optimistának tűnnek
a magyar elképzelések. Ilyen
helyeken nem szokás távoli
missziókra készülni. Közvetlen
szomszédságunkban senki
nem is teszi ezt.  Per-
sze ismerjük a rózsás
gondolatot, hogy cse-
rébe évente több ezer
magyar katona kül-
földre olyan térségek-
be telepítéséért, ame-
lyekhez Magyaror-
szágnak semmi köze sincsen
(az expedíciós koncepció csak
erről szólhat), kapunk majd
valami szépet. Aki ezt hiszi, az
tényleg mert nagyot álmodni.
Kétségtelen: szeretni fognak

minket a NATO-ban és legfő-
képpen Washingtonban, de ezt
aligha lehet forintosítani. Az
iraki tapasztalat megmutatta,
hogy még olyan nagy kontin-
genseket kiállító országok,
mint Lengyelország sem kap-
nak megfelelő ellentételezést

az Egyesült Államoktól. Varsó
csalódottan figyeli meg nem té-
rülő nagyberuházását, mert bi-
zony nem kaptak semmit a ko-
moly üzletekből, azokat mind
amerikai cégek nyerték el. Je-

lenlegi formájában tehát a
haderőreform a baloldal biz-
tonságpolitikusaira jellemző
krónikus antropológiai opti-
mizmus megnyilvánulása.
Azért, mert nekünk nincs el-
lenségképünk, másnak még le-
het (van is), azért mert mi a
konfliktusokat európai módon
kívánjuk megoldani, ne feltéte-
lezzük, hogy mások is mindig
így gondolkoznak. Számos po-
zitív és előremutató eleme elle-
nére tehát a jelenlegi koncep-
ció nem tekinthető kielégítő-
nek az ország biztonsága szem-
pontjából. Megint olyanok va-
gyunk, mint az egyszeri roma
lova, aki mindig nekimegy a
falnak: nem vakok, csak bát-
rak. Vagy inkább fordítva: nem
bátrak, csak vakok.       – G. M. 

Õrjárat a Honvédelmi Minisztérium elõtt: õk maradnak?

» A román hadsereg körülbelül
százezer fős lesz, több, felújított

harckocsival, gyalogsági harcjár-
művekkel felszerelt gépesített 
lövészdandárral, és hatalmas 

légierővel «

H I R D E T É S
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agyarországon március
25-étől vetített film ed-
dig nem tapasztalt indu-

latokat váltott ki világszerte. Ma-
ga a disputa azonban, jóval túl-
nőve az alkotás elemzésén, az év-
századok óta jelenlévő ellentét
parazsára löttyintett egy kanna
petróleumot. Lapunk a tűzfészek
felől indulva villant fel képeket a

zsidó–keresztény megbékélés
hoszszú folyamatának legutóbbi
stációiról, hogy végül az üzlet vi-
lágában oldja fel a feszítő ellenté-
teket.

Megosztva
Ha a film antiszemita, akkor ma-
ga az evangélium is az – jelentet-
te ki a Szentszék szóvivője,

Joaquín Navarro-Valls azután,
hogy II. János Pál pápa megte-
kintette a filmet. A közismerten
zsidó származású Steven
Spielberg (aki a HVG szerint tör-
ténelmietlen módon, mégis szív-
facsaróan állított emléket a vész-
korszak áldozatainak Oscar
Schindler náci zsidómentő törté-
netén keresztül) még nem látta a
Gibson-opust, azonban ha meg-
nézte, el fog beszélgetni a rende-
zőjével. Érdeklődve várjuk, hogy
a Shoah Alapítvány életre hívója
mit tartogat Mel Gibson számára.
Véleménye annál is inkább fon-
tos lehet, mivel alapítványának és
természetesen önmagának is az a
célja, hogy „…az egész világ meg-
ismerje az igazságot, különösen a
középiskolások, egyetemisták és
általában a fiatalok”. A fő kérdés
az itt, hogy az alkotásnak mi az
igazsághoz, a tényszerűséghez fű-
ződő viszonya. Veres András püs-
pök a Magyar Katolikus Püspöki
konferencia titkára nem hagy
kétséget afelől, hogy a film az
Evangéliumra épülő kronologi-
kus áttekintés Jézus életének
utolsó 12 órájáról. A maga natu-
rális valóságában ugyan meghök-
kentő, de épp ezáltal segít a jézu-
si szeretet megértésében – állítja

a püspök. Ezzel szemben
Várkonyi Tibor Magyar Hírlap-
ban megjelent publicisztikája
szerint az alkotást minden idők
legantiszemitább filmjeként is-
merték el nyugaton. Mint az a
fenti véleményekből is látható, a
Máté Evangéliumából eredezte-
tett  problematika (vére rajtunk
és fiainkon) dominálja a film
nyomán kialakult diskurzust (no-
ha a kifogásolt részek csak arámi-
ul hangzanak el), és fel sem me-
rül a hitelesség, illetve művészi
szabadság kérdése, melyet példá-
ul Hermann Nitsch orgia-miszté-
rium kiállítása kapcsán szakava-
tott kultúrpápáink ünnepeltek. 

Vetülõ árnyék
Egy biztos. Bárkiről vagy bármi-
ről is legyen szó, ha a zsidóság
társadalmi szerepére utal, említi
vagy csak félreérthetően fogal-
maz, függetlenül a kontextustól
azonmód az antiszemitizmus ár-
nyéka vetül rá és rögtön az újsá-
gok vezető hírei közé kerül. Em-
lékezetes, hogy titokminisztersé-
ge idején Kövér Lászlót keverték
az antiszemitizmus vádjával ka-
bátlopási ügybe. S ha már sike-
rült begyűrni őt egy skatulyába,
akkor az sem meglepő, hogy el-
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Az Igazi Messiás Projekt nevű amerikai szervezet
Mel Gibson filmjének köszönheti létezését. A
derék new jersey-i és georgiai polgárok, miután
létrehozták közhasznúnak nevezett szabadcsa-
patukat, rögtön John Ashcrofthoz, az Egyesült
Államok igazságügy-miniszteréhez fordultak,
ugyan tenne már határozott lépéseket felszólítá-
suk nyomán a Passió című alkotás ellen. Az ugya-
nis gyűlöletkeltő és a zsidók elleni pogromokra
uszít. Az IMP úgy tudja, a vetítés óta zsi-
nagógákat rombolgattak, zsidó temetőket és
emlékhelyeket gyaláztak meg. Konkrét példákkal
azonban nem rukkoltak elő.

M

indenhol megírják a
véleményt. „A” véle-
ményt. Mel Gibson

filmje a kritikusok utolsó meg-
kísértése. Először is: a mű csep-
pet sem antiszemita. Olyan vi-
lágot élünk, ahol már a küszö-
bön érdemes ezt tisztázni, kü-
lönben csak az istállóba enged-
nek. (Az se nagy baj, bármikor
lelhetsz ott jászolra is.) Ha le-
csupaszítom, amit ugyan nem
kéne, de a nyavalyás „kollé-
gák” még ennél cifrábbat is ki-
provokálnak, hát zsidók kínoz-
tatnak és öletnek le – a meg-
szálló hatalmat talpnyalásig

kérlelve – egy másik zsidót. Aki,
igaz, istenember (mecsoda apró-
ság!), nem egyszerű közzsidó; s
ha a betlehemi születésű istenem-
ber kivégzésének bemutatása
már antiszemitizmus, akkor fogja
más a fejét, ne mi, és még véletle-
nül se Gibson. A színész ízlését le-
fikázni (lásd Népszabadság) A ret-
tenthetetlen után, hogy csak ko-
rábbi Oscar-esős rendezését említ-
sem, szerény teljesítmény. Jézus
életét, tanítását, az Újszövetség
szinoptikusainak százoldalait
ezen a kimondottan kálvária-sza-
lagon számon kérni (lásd Index)
botor cselekedet. Az legalább sta-

tisztikailag stimmel, hogy időn-
ként, talán négyszer-ötször Gibson
dramaturgiája is hagyja emlékez-
ni hősét: szenvedése közben, ha
feltűnik egy-egy különösen kedves
arc, beszüremlik tucatnyi másod-
percig pár emlékkép. (Mi, akik
fogorvosi szemle előtt is érzéstele-
nítőt reklamálunk, ugyan mit tud-
hatunk a fájásról?) Számomra épp
attól nagy ez az alkotás (nem hi-
bátlan, de nagy!), hogy az évente
kétszer elmondott-meghallgatott
passiószövegen most nem enged
pillanatok alatt átsiklani. Milyen 
könnyen kiejtjük: megostorozták!
Bach Evangélistájának hosszú, ba-

rokk kulisszában szinte fülsértő
motívuma se tart fél percnél to-
vább. A hústépő golyósflagel-
lumok ütéseihez legalább félóra
kellett… Általános alany, Anti!
(Krisztusból is van ilyen.) Ismeret-
len pennafenő, te! Ne nézd meg a
Gibson-filmet, ha nem tudod a
passió szövegét. Ha fogalmad
nincs a Virágvasárnapról. Ha nem
azért jössz, hogy fogalmat alkoss
végre, miben állt ez a testi-lelki ál-
dozat. Erre nem elég 12 óra. Ha
eddig nem tetted, ezzel most ne si-
ess. Ha nem Megváltónak hívod,
minek is néznéd? Minek is ír-
nád?! – SZILVER OTTÓ

MakroFilm – Anti, a szemita

Passzió, avagy filmkritikusok utolsó 12 órája

Akik hittek a szeretet és az ostorcsapás erejében

Vérvonal

M



várják, a többi „gyanúsítottól”,
ehhez a karakterhez viszonyul-
jon. Kovács Ákos előadó is meg-
kapta a Bosszú népe című száma
kapcsán az antiszemita jelzőt, hi-
ába utasította vissza a rosszhisze-
mű értelmezést.

Hogy ki és mikor dobja be ezt
a súlyos történelmi vádat, az még
olyan sokat látott politikusok szá-
mára is kiszámíthatatlan, mint
Demszky Gábor vagy Gyuriczáné
Németh Erzsébet. Nem kell ah-
hoz sem különösebb jóstehetség,
hogy észrevegyük, szorgos kezek
már újra gyúrogatják kis hólab-
dájukat, hogy aztán elindítsák a
hegytetőről annak reményében,
hogy majd lavinaként Wass Al-
bert szobrát is elsodorja. Az íróét,
akit Göncz Árpád államfő 1993-
ban a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjével tün-
tetett ki. Wass Albertét, aki – a
teljesség és a történeti hűség ked-
véért tegyük hozzá – bizonyos
korszakában nem éppen körül-
tekintően fogalmazott a
zsidókérdésben (galíciánerezett,

na)  mégis fiatal olvasók ezreit ál-
lította maga mellé sugárzó haza-
szeretetével és a becsület erényé-
nek mindenek fölé helyezésével.
Melyik volt a hangsúlyosabb? A
hiba automatikusan törli-e az
erényeket? – teszik majd fel a kér-
dést, s ezzel vissza is érkeztünk a
Passió című film körüli habverés-
hez: mi az, ami az alkotás alap-
motívuma: a zsidók történelmi
felelősségének firtatása vagy a
krisztusi szeretet kegyetlenségen
is átsugárzó bemutatása. 

Tálalás
Előre borítékolható társadalmi
reflex eredménye a film apropó-
ján kialakult vita, egyben reme-
kül kiaknázható marketingfogás
is. Miként arra az Index fóru-
mán Titanick néven beíró net-
polgár már március elején úgy
rávilágított: „Gibson a saját ma-
ga gyártója/producere ez eset-
ben. Tehát a merch-et ő szabja
meg. Akárcsak a cinikus média-
kampányt és balhét, amely a fil-
met körbeveszi. Gondolod, hogy

a hős nyilatkozatai véletlenül ke-
rültek elő a bemutató közeledté-
vel, míg a teasert majd egy évvel
előbb lehetett látni és sehol sem
volt még a botrány... broáf.
Amúgy a 24 milliós nyitás, ami
bőven száz fölé megy az ingyen-
botrány miatt, erősen rombolja
a vallási áhítatot. Bár senki nem
sajnálja tőlük.” Herendi Gábor
Magyar vándor-promóciójának

rekvizítumai (közlekedési táblát,
sapkát sőt még sütit is piacra
dobtak) még határon belül van-
nak. Azonban a Passió esetében
a 13$-ért árusított, bőrszíjra fű-
zött acélszeg nem más, mint a
gagyi kufárok által megjelenített
brechti elidegenítő effektus. Mi-
re való? Ezzel vésse szívébe a né-
ző mindazt, amit látott?        

– AMBRUS BALÁZS
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A film sikerével párhuzamosan elindult az ajándéktárgy-ipar is
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sakhogy annak idején a
derogáció alapelve a korlá-
tozások konkrét indoka-

ként szolgáló egyedi elbírálás, az
egyes csatlakozó országok mun-
kaerőpiacának egyedi elemzése
volt. Akkor néhány kivétellel a
Tizenötök arról tájékoztatták a
magyar kormányt, hogy nem kí-
vánják korlátozni a munkaerő
szabad áramlását Magyarország-
gal szemben.

Pár hónappal ezelőtt azon-
ban az európai sajtó és a szak-
szervezetek minősíthetetlen
hangvételű, idegenellenes, rio-
gató kampányának hatására
megváltozott a helyzet. A nem
csak bulvárlapok hasábjain nyílt
cigányozás és „keleteurópaizás”
folyt, jókora adag hazugságok-
kal és csúsztatásokkal vegyítve a
„megdöbbentő” jóslatokat a szo-
ciális rendszerek lerablásáról és
a „helyszíni” beszámolókat az
állítólagosan a bőröndjeiken
ülő, május 1-jét türelmetlenül
váró romákról. A közhangulat-
nak engedve az uniós tagállam-
ok egymással versenyezve pár
hét leforgása alatt kollektív 
diszkriminatív intézkedések
érvényesítéséről határoztak
Ciprus és Málta kivételével az
összes csatlakozó országgal
szemben, a valós helyzet
felmérésének szükségességére és
az egyedi elbírálás elvére fittyet
hányva. Az azonnali liberalizá-
ció ügyében ismerten elutasító
német és az osztrák álláspont
konzekvens volt; a fel-
háborodást az okozta, hogy a
csatlakozási tárgyalások alatt
még szabad munkaválallást
garantáló országok is bejelentet-
ték: korlátozzák munkerőpia-
caikat. Ahogy nyugati lapok
értelmesebb szerkesztőségi
cikkei fogalmaztak: az éppen
belépni készülő „keletiek” orra
előtt egyszerűen becsapták az
ajtót. A félelmek megalapozott-
ságról annyit, hogy az Európai
Bizottság friss tanulmánya
mindössze egy százalék körülire
jósolja az új tagállamokból a ti-

zenöt jelenlegi EU-országba irá-
nyuló munkaerő-áramlás mérté-
két. Az 1986-ban jóval az uniós
fejlettségi átlag alatt teljesítő
Spanyolország és Portugália ak-
kori csatlakozásakor sem bizo-
nyultak megalapozottnak a „la-
tin áradatról” szóló aggodal-
mak. Sőt: napjainkban az euró-
pai kontinens népességének
mindössze két százaléka él és
dolgozik más országban, mint
ahol született. Ez az adat nem
sokat változna a bővítés után
sem, tekintetbe véve, hogy a ki-
vándorlási szándékot nem csu-
pán a fizetési szintek közötti kü-

lönbség – mi több, a munkanél-
küliségi mutató mértéke sem
egyenes arányban – motiválja.
Érdekes az is, ahogy a kelet-eu-
rópai cigányok emberjogi és szo-
ciális helyzetét olyannyira szívü-
kön viselő és kioktató nyugati
kommentátorokat már kevésbé
zavarja a félig-meddig jogfosztott
és szociálisan deprivált – a fran-
cia köznyelvben csak „utazó em-
bereknek” nevezett – franciaor-
szági romák helyzete.

A felmérések szerint ráadásul
a tipikus kivándorló egyetemi
képzésben résztvevő, vagy már
végzett fiatal, aki egyedül, kö-

töttségek nélkül él. Az új tagok
tehát épp azzal szolgálhatják az
európai gazdasági fejlődést, ami-
re a kontinensnek a leginkább
szüksége van: magasan képzett
munkaerővel. A munkaerő sza-
bad áramlása – nem mellékesen
a négy uniós alapjog egyike – az
Egyesült Államokkal való rivali-
zálásban a hőn áhított európai
versenyképesség egyik alapfelté-
tele. A jelenleg megállíthatatlan-
nak tűnő demográfiai hanyatlás
következtében fenyegető tartós
gazdasági recesszió árnyékában
Nyugat-Európának égető szüksé-
ge van a bevándorlókra, hogy ki
tudja tölteni a népessége elöre-
gedése miatt keletkező munka-
erő-piaci réseket. E szempontból
tehát a bővítés épp hogy léleg-
zetvételhez juttathatná az EU-
gazdaságokat. Ráadásul felméré-
sek szerint a munkaerő szabad
áramlása az agyelszívás veszélye
miatt középtávon inkább az új
tagállamok számára jelent koc-
kázatot. 

Alapvetően tehát nem a ma-
gyar munkaerő előtti óriási lehe-
tőségek lenullázásáról van szó,
hiszen május 1-jétől aligha ostro-
molják majd a nickelsdorfi ha-
tárátkelőt a magyar munkanél-
küliek és minimálbéren élők.
Sokkal inkább – ismételten – a
pozíciók egyenlősége a tét. Ismé-
telten, mert a mezőgazdasági ki-
fizetések és a szerkezeti támoga-
tások csökkentett mértéke vagy
akár az utazási szabadság időle-
ges korlátozása után immár egy
újabb szempont szerint rekesz-
tenek bennünket kívül a körön,
és leszünk, ha csak időlegesen
is, másodrendű tagok. Veszélyes
precedens ez: a nagy tagállamok
által vizionált „többsebességes”
Európában – ha megvalósul –
meglehet, a „sebességhatárok”
éppen a régi és az új tagállamok
között húzódnak majd. S épp
mikor azt gondoljuk, végre be-
léptünk az exkluzív klubba, már
be is zárnak előttünk egy újabb
ajtót. A fűtést pedig lekapcsolják
az előszobában.              – B. L.  

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

Korlátozott magyar munkavállalás az EU-ban

Egyenlõk 
és egyenlõbbek
„Zagyva kelet-európaiak a portyázó hunoknál is
rosszabb bandái árasztják majd el az országot… Ra-
vasz, de lusta népség, mindenféle szociális segélyt
próbál kiügyeskedni magának, vagy elhappolja a
brit munkahelyeket.” E kimért távolságtartással, és
a mértéktartó újságírás által megkövetelt tárgyila-
gos hangnemben – hogy egy ismert kifejezéssel él-
jünk: modern európai stílusban – elemezte pár hét-
tel ezelőtt a legnagyobb finn napilap londoni tudó-
sítója a küszöbön álló EU-bővítésnek a brit munka-
erőpiacra gyakorolt hatását.

C

A csatlakozási tárgyalások folyamán még nem volt szó korlátozásról
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„ki teljesíti jobban a Kreml
elvárásait” verseny mellett
mellékesen elnökjelöltek

versenye is folyt Oroszországban
március 14-én. Ennek eredmé-
nyeképpen Vlagyimir Putyin a
szavazatok 71%-át elnyerve ka-
pott mandátumot a következő
négy évre is. Megválasztása jóval
a választás előtt egyértelmű volt, s
csupán egyetlen dolog fenyegette
a győzelmet: az alacsony részvé-
tel. A törvények értelmében
ugyanis, ha a részvétel 50% alatti,
akkor második fordulót kell ren-
dezni. Ezt a blamázst pedig a
Kreml szerette volna elkerülni. A
vájtfülű helyi vezetők értették a
célzást: aki jó pontokat akart sze-
rezni a központnál, az magas
részvételi aránnyal bizonyítha-
tott. 

Annak, hogy Putyin ennyire
biztosra vehette a valóban szava-
zók többségének támogatását,
számos oka van. Egyrészt Orosz-
országban valóban tényleg job-
ban mennek a dolgok, mint négy
évvel ezelőtt. A Putyin-éra alatt a
gazdasági növekedés összesen
40%-os (!) volt, a bérek és nyugdí-
jak pedig rendszeresen kifizetés-
re kerültek. Ez utóbbi jelentősé-
gét akkor érthetjük meg, ha tud-
juk, hogy a Jelcin-korszakban az
állam rendszeresen többhavi bér-
és nyugdíjhátralékot halmozott
fel. Ráadásul Putyin elérte azt is,
hogy a világ újra komolyan vegye
Oroszországot – éles kontraszt-

ban a jelcini évekkel, amikor az
oroszok megítélése szerint
Moszkva a Nyugat játékszere volt.

Másrészt Putyinnak nem volt
komoly ellenfele. Az orosz elnök
ugyanis olyan népszerűségnek ör-
vend (stabil 70%-os tetszési in-
dex), hogy több párt visszariadt
attól, hogy komoly jelöltet tegyen
ki a várható katasztrofális vere-
ségnek. Ez történt a korábbi
oroszországi elnökválasztásokon
jól szereplő Kommunista Párt és
a Vlagyimir Zsirinovszkij vezette
Liberális Demokrata Párt eseté-
ben is. A liberális ellenzék szét-
esett, és a közismerten liberális
Irina Hakamadát még saját párt-
ja sem támogatta.

Harmadrészt Putyin az elmúlt
négy évben mindent megtett
azért, hogy megértesse az orosz
választókkal, hogy ő sokkal in-
kább a demokráciával járó
cívódások felett álló apa-figura
(atyuska), semmint pártpolitikus.
Jó példa volt erre, ahogy tavaly
Putyin élő televíziós adásban te-
remtette le az általa kinevezett és
az ő utasításait végrehajtó minisz-
tereit, amiért azok nem tesznek
eleget az emberek jólétéért. A mi-
niszterek persze megrótt gyerme-
kekhez illően lehajtott fejjel hall-
gatták a dörgedelmeket. Ezek
után az sem meglepő, hogy
Putyin az elnökválasztás előtt
nem kampányolt és nem volt haj-
landó résztvenni az elnökjelöltek
vitájában sem. 

Az orosz emberek jelentős ré-
sze vevő a putyini modellre. Az el-
nökválasztás előtti időben a
Kreml hetente 11.000 levelet ka-
pott Putyinhoz intézett kérések-
kel. Akadt köztük olyan, ahol szü-
lők lányuk számára szobát kértek
egy munkásszálláson, beavatva az
elnököt lányuk életének olyan
részleteibe, mint a lány viszonya
anyósával (nagyon-nagyon rossz,
és mindenről az anyós tehet). Egy
másik levélíró szembesítette
Putyint azzal, hogy mennyibe ke-
rül egy tisztességes temetés
Oroszországban és az örökösödé-
si törvényekkel, amelyek nem te-
szik lehetővé a család számára,
hogy az elhunyt bankszámláján
lévő pénzhez hat hónappal a ha-
láleset után hozzájussanak. 

Az elnöki kampány feltűnően
biztosra próbált menni. Számos
orosz és külföldi megfigyelő meg-
állapította, hogy a média arányta-
lanul több figyelmet szentelt
Putyinnak, mint a többi jelölt-
nek együttvéve. Putyin csapata
kihasználta az államapparátus
kontrolljából eredő egyéb lehető-
ségeket is. Így például Szergej
Glazjev elnökjelölt többször
szembesült azzal, hogy az általa
kampánybeszéd céljára kibérelt
terembe nem engedték be, vagy
más alkalommal elment az áram
a kampánybeszéde alatt. 

Az államapparátus helyi veze-
tői pedig gondoskodtak arról,
hogy a részvételi arány se legyen

kitéve a választók szeszélyének.
Egy választókörzetben például
10%-os engedményt kapott a sza-
vazóhelység melletti zöldségesnél
minden szavazatát leadó állam-
polgár. Egy kórház megtagadta
azon betegek felvételét, akik nem
kérték ki azt az engedélyt, amely
lehetővé tette szavazatuk máshol
történő leadását. Jakutyiában pe-
dig minden voksoló 500 rubel
(kb. 3500 Ft) értékű kupont ka-
pott, amit bármely közüzemi
számlájának törlesztésére fel-
használhatott. 

A „ki teljesíti jobban a Kreml
elvárásait” versenyben érdekes
módon az autokratikus kor-
mányzási stílusú vezetővel ren-
delkező körzetek teljesítettek
jobban. Míg Szentpéterváron
(Putyin szülővárosában) a rész-
vétel mindössze 54%-os volt és
Moszkvában sem sokkal több
(57%), addig a már említett
Csecsenföldön 90%, a szomszé-
dos Dagesztánban (ahol gyakor-
latilag kirobbant a jelenlegi cse-
csen háború) pedig 79%. Ha-
sonló a szórás a Putyin melletti
szavazatok tekintetében is. Míg
a péterváriak 74%-a szavazott
városuk szülöttére, addig a
moszkvaiak 69%-a tette le vok-
sát Putyin mellett. Ezzel szem-
ben az orosz tankok által porrá
és hamuvá lőtt Csecsenföldön
92% (!) adta le voksát Putyinra,
Dagesztánban pedig 95%. De-
mokrácia orosz módra.    – A. G.

Egy demokratikus államban a választások komoly versenyt jelentenek.
Nem volt ez máshogy a március 14-i oroszországi elnökválasztáson sem.
Egy kis helyi sajátosság mégis keveredett a dologba – a verseny ugyanis az
orosz tartományi és városi vezetők között zajlott, mégpedig abban, hogy ki
tud több szavazót szállítani Putyin elnök ismételt pajzsra emeléséhez. Az
alkalmazott eszközöket sejtetni engedi, hogy az egyik legmagasabb
részvételi arányt – 90%-ot (!) – annak a Csecsenföldnek az elnöke tudta
felmutatni, ahol 1999 nyara óta folyamatosan háború dúl. 

A

Verseny a Kreml kegyeiért • Putyin komoly ellenfél nélkül nyert

Választás orosz módra

Putyin már a jövõbe tekint
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– A történetkutatás hogyan lát-
ja az 1945-ben kezdődő idősza-
kot,  milyen eszközökkel és ho-
gyan zajlott a kommunista ha-
talomátvétel?
– Sajnos 1945 tavaszától olyan
csapdákat helyeztek el a magyar
társadalomban, a magyar köz-
életben, a magyar gazdasági élet-
ben, amelyek nagyon megnehe-
zítették azoknak az erőknek a
dolgát, amelyek valóban demok-
ráciát akartak teremteni. Ilyen
csapda volt például, hogy alapve-
tő intézmények, így a népbíró-
ságok, a politikai rendőrség
(ÁVO) pártalapon, méghozzá a
kommunista párt dominanciájá-
val szerveződtek, s pártcélokat
szolgáltak. De ilyen csapdát je-
lentett a Gazdasági Főtanács is,
amely magához ragadta a gazda-
ság irányítását, élén Vas Zoltán-
nal, a Kommunista Párt nagyha-
talmú politikusával. A korszak-
ban csak szólamok szintjén
akart mindenki demokráciát,
voltak olyan erők is, amelyek va-
lódi programjuk szerint diktatú-
rára törekedtek. Ráadásul ma-
gukat nevezték demokratának, s
a valódi demokratákat igyekez-
tek megbélyegezni. Alapvetően a
Magyar Kommunista Párt volt
ilyen erő, de sajnos csatlakozott
hozzá a szociáldemokrata párt
és a Nemzeti Parasztpárt vezető-
sége is. Tisztelet a kivételnek,
akik látták, hova vezet ez a szö-
vetség, és a Baloldali Blokk poli-
tikája.  Peyer Károlynak az
SZDP-ben, Kovács Imrének a
parasztpártban.
– Mennyiben befolyásolta az
eseményeket a nemzetközi
környezet változása, Magyar-
ország geopolitikai helyzete?
– Magyarország megszállt állam
volt, s a diktatúrára törekvő erő-
ket támogatta a megszálló nagy-
hatalom, a Szovjetunió. 1947-
től, az amerikai–szovjet szem-
benállás elmérgesedésétől a
Szovjetunió egyre erőszakosab-
ban, leplezetlenebbül kény-
szerítette ki érdekeinek érvénye-
sítését – a helyi, Moszkvához hű

kommunista pártok révén. En-
nek a legfontosabb mozzanata
Magyarországon a szabadon vá-
lasztott Nemzetgyűlés felszámo-
lása, a kékcédulás hadművelet,
a magyar választások amúgy
nem makulátlan történetének
legvisszataszítóbb csalássoroza-
ta. A politikai ellenfelek likvidá-

lásával párhuzamosan zajlott a
gazdaság átalakítása. A nagy
iparvállalatok 1946-os állami
kezelésbe vételével megindult
folyamat 1948 áprilisában tető-
zött, amikor a száz főnél több
munkavállalót foglalkoztató
üzemeket államosították. A
kommunisták itt is túlteljesítet-

ték a tervet: még a saját törvé-
nyeiket sem tartották be. Ezzel
bizonyos iparágak kivételével
90-95%-os állami tulajdon jött
létre. A folyamat vége 1949,
amikor végül a 10 főnél többet
foglalkoztató üzemeket is álla-
mosítják. Már csak a mezőgaz-
daság kollektivizálása marad
hátra.
– Történelmünkkel kapcsolat-
ban időről-időre fellángol a vi-
ta, hogy az alakulhatott volna-
e másképp. Lett volna esély a
kibontakozásra, ha mondjuk
Nagy Ferenc miniszterelnök
keményebben ellenáll a kom-
munista követeléseknek, ha a
szociáldemokratáknál a
Peyer-féle szárny kerekedik
fölül? Természetesen  tisztá-
ban vagyok azzal, hogy a „mi
történt volna, ha…” nem tör-
ténelmi kategória.
– Amelyik nemzet lemond az al-
ternatívákról – múltban, jelen-
ben, jövőben –, lemond az önál-
ló cselekvésről is. Amennyiben
a nemzetközi körülmények ked-
vezőbbek,  Magyarország kike-
rülhetett volna a Szovjet Biroda-
lom külső gyűrűjéből is, és a
finn vagy osztrák típusú beren-
dezkedés megvalósítása sem tű-
nik elérhetetlennek. A külső kö-
rülmények alakításához azon-
ban magának a nemzetnek kell
erőfeszítéseket tennie. A vezető
rétegnek, politikusoknak, értel-
miségieknek kell a demokrati-
kus és nemzeti elvek mentén
megingathatatlanul kitartani. S
az egész népnek kell látni a
nagy célt. Mert igaz, hogy „Csak
az gyönge, ki nem hisz önmagá-
ban, s kicsiny, ki a nagy célt
nem látja meg.”
– Biztosnak látszott, mondjuk
1946-ban, hogy a magyar
kommunisták diktatúrát akar-
nak?
– Abban a politikusban, aki
1946-ban nem látta a kommu-
nista párt valódi céljait, fino-
man szólva is túltengett az am-
bíció a képességek rovására.
Voltak akik figyelmeztettek:

– A gazdaságban 1946-ban megindult közpon-
tosítási folyamatot az 1948 áprilisában
megtörtént államosítások tetőzték be – nyi-
latkozta lapunknak Szerencsés Károly történész,
az ELTE BTK egyetemi docense, akit az álla-
mosítások évfordulóján kerestünk föl. A szakem-
ber,  akinek „Rákosi Mátyás a Forgács utcában”
című kötete nemrég jelent meg a Kairosz kiadó
gondozásában, úgy látja, hogy a koalíciós
időszak bátor, meg nem alkuvó, egyszerre antifa-
siszta és antikommunista nemzeti demokrata
politikusai nincsenek benne a köztudatban,
holott példájuk máig ható tanulságokat hordoz.

„A politikai ellenfelek likvidálásval párhuzamosan zajlott a gazdaság átalakítása”

Szerencsés Károly történelmünk csapdahelyzeteiről, Révai
József verséről és a Forgács utcában megjelenő Rákosiról 

Harc a nemzeti
demokráciáért 



Peyer Károly 1946-os memoran-
dumában, leírta, hogy a kom-
munisták törekvései és az azok-
kal való együttműködés a ma-
gyar demokrácia likvidálásához
vezet. Sulyok Dezső, Pfeiffer
Zoltán, Vásáry István, Nagy Vin-
ce 1945 végétől figyelmeztették
Tildy Zoltánt, Nagy Ferencet, a
kisgazdapárt vezetőit, hogy ha
az FKGP folyamatosan hátrál,
feladja elveit, akkor a megsem-
misülés vár rá. Ők, a nemzeti
demokraták voltak azok, akik a
veszélyeket látván Tildy Zoltán
jelszavát, a „mértéktartást” úgy
folytatták, hogy „mértéktartást
a mértéktartásban”. Ők élni kí-
vántak az FKGP 57%-os parla-
menti túlsúlyával, erőteljesebb
érdekérvényesítést akartak.
Nagy tanulsága ennek a kor-
nak, hogy báránybőrbe bújt far-
kasokkal sem együttműködni,
sem együtt élni nem lehet.
Száműzni kell a politikai élet-
ből minden olyan erőt, amely a
népakaratot felülbírálja és dik-
tatúrára tör.
– Említette a nemzeti demok-
ratákat. Kik voltak ők?
– Ez a gondolat és politikai cso-
port a harmincas években for-
málódott: többek kö-
zött Sulyok Dezső,
Vásáry István, Pfeiffer
Zoltán, Hegymegi
Kiss Pál, Nagy Vince
tartozott  ide. Ezek a
politikusok már akkor küzdöt-
tek a nemzeti, magyar, polgári
demokráciáért. Kritizálták a
Horthy-rendszert – például a
nyílt szavazás miatt –, de szem-
be is szálltak a rendszer védel-
mében a szélsőséges törekvések-
kel, előbb Gömbössel, később
Imrédyvel, végül Szálasival.
Tiszta múltú demokratákról,
antifasisztákról van tehát szó,
akiket nem lehetett zsarolni. A
nemzeti demokrácia alappillé-
rei: a tiszta demokrácia polgári
parlamentarizmussal, az embe-
ri jogok teljességének érvénye-
sülésével; a nemzeti gondolat,
amely azt mondja, hogy a ma-

gyar nemzeti célok érvényesíté-
se a puszta liberalizmus keretei
között nem lehetséges, a demok-
rácia és a nemzeti gondolat
együtt szolgálhatja a magyarság
megmaradását és fejlődését. A
harmadik pillér a szociális gon-
dolat, hiszen a szociális  feszült-
ségek mindig veszélyeztetik az
előbbi két célt: táptalajuk a szél-
sőséges eszméknek. A nemzeti
demokraták harcoltak a német
uralom és a magyar szélsőjobb-
oldal, aztán a szovjet törekvések
és a kommunisták ellen is. Vere-
séget szenvedtek, mert az ordas
eszmék mögött a XX. században
nagyhatalmi támogatás volt. De
példájukat, tartásukat maradék-
talanul hasznosítanunk kell –
már csak nemzeti önbecsülé-
sünk érdekében is. 
– A Kisgazdapártból kivált
nemzeti demokraták Szabad-
ságpárt néven új pártot alakí-
tottak, majd a Függetlenségi
Párt révén  minden ellenséges
törekvés, tiltás, nyomás, csalás
ellenére ragyogóan szerepel-
tek 1947-es választásokon. Ho-
gyan volt ez lehetséges?
– Képzett emberekről beszé-
lünk, akik vonzó eszméiket ha-

tásosan tudták megjeleníteni,
ráadásul a politikai küzdelem
természetét már a harmincas
években kitanulták. Ők 1946-
tól 1947 nyaráig a Magyar Sza-
badságpárt színeiben a zsarnok-
ság elleni küzdelemben, a ma-
gyar parlamentarizmus történe-
tének legszebb lapjait írták.
Nem volt könnyű dolguk. 
A kommunisták megbélyegez-
ték, fenyegették, sőt bántalmaz-
ták is őket.  De vállalták a har-
cot. Előfordult, hogy az őket dü-
hödten támadó Révai József
kommunista főideológusnak az
ülésteremben bekiabálták: ol-
vassa föl a versét! Erre a politi-

kus vöröslő fejjel, visszavonult
hiszen mindenki tudta, hogy
Révai 1919-ben egy „költemé-
nyében” azt írta, hogy „dögölj
meg apám, dögölj meg anyám,
dögölj meg első tanítóm”.  Más-
kor a Rajk László belügyminisz-
tert éljenző frakciót csendesítet-
ték le Rajk Endre gúnyos élteté-
sével. Köztudott volt ugyanis,
hogy a kommunista politikus
bátyja nyilas államtitkárként te-
vékenykedett. A nemzeti de-
mokraták demokráciáért, a pol-
gári szabadságjogokért vívott
küzdelmét egyébként az Egye-
sült Államok is elismerte. Az
USA szenátusa 1947-ben tiszte-
letadást szavazott meg az akkor
még parlamenti képviselő Su-
lyok Dezsőnek, mint olyan poli-
tikusnak, aki belépett a halha-
tatlanok csarnokába, azok közé,
akik világszerte a demokráciá-
ért küzdenek. 
– Legutóbbi, „Rákosi Mátyás
a Forgács utcában” című
könyve nem tudományos szak-
munka, keverednek benne
fiktív és valóságos elemek. Ho-
gyan állt össze a kötet?
– Alapvetően novelláskötet, de
található benne néhány esszé is.
Három alapvető részre oszlik:
az egyik az én személyes életem-
mel, betegségemmel, félelmeim-
mel, vágyaimmal foglalkozik. A
második, nagyobb egységben
szülővárosomról, Prágáról, s en-
nek ürügyén cseh témákról ír-

tam; tavaly ugyanis ott tölthet-
tem három hónapot, s ez na-
gyon jó alkalom volt arra, hogy
rendezzem a gondolataimat. A
könyv harmadik fejezetében
történelmi tárgyú novelláim
vannak. Ezekben minden igaz
és ugyanakkor semmi sem úgy
történt, ahogy le van írva. A té-
nyek a képzelet forrásai, s álta-
luk megpróbáltam „belebújni a
történelembe”. Azt tapaszta-
lom, hogy  ha hús-vér emberek
sorsán keresztül ismerkedhet az
olvasó a korszakkal, inkább ér-
dekli.  Erre utal a cím is, Ráko-
si 1946-ban elhatározta: elmegy
megnézni hogyan él a nép. Az a
pillanat érdekel, amikor a  For-
gács utcában ajtót nyitó házi-
asszony váratlanul Rákosi Má-
tyással találja magát szembe. Az
érzelmek, a félelmek, a remény-
ségek, a nagyon is hétköznapi
vágyak érdekeltek.
– Később is tett ilyet Rákosi
Mátyás?
– Az ötvenes években, a meg-
szerzett hatalom birtokában
már kevésbé. A magyar és a
nemzetközi helyzet állandóan
fokozódott, a bölcs vezér már
nem ért rá újra szétnézni a For-
gács utcában. Talán félt is.
Ahogy mondta: „ha valami ba-
jom lenne, abból a pártnak és a
magyar dolgozó népnek lenne
hátránya.”  Maga helyett az
ÁVO-t küldte.

– ABLONCZY BÁLINT
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„Rákosi 1946-ban elhatározta: elmegy megnézni, hogyan él a nép”
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»A nemzeti demokraták harcoltak
a német uralom és a magyar szélső-

jobboldal, aztán a szovjet törekvé-
sek és a kommunisták ellen is «



z elmúlt években a BÁT és a
BÉT tulajdonosi szerkezete
egyaránt jelentősen meg-

változott. Ennek eredményeként
a BÁT fő részvényesei (a 2004.
február 27-i részvénykönyv kivo-
nata alapján) a Cashline Rt.
(10%-os tulajdon), a HVB Bank
Rt. (10%), a Szintra Invest Rt.
(10%), az Arago Rt. (9%), a Buda
C Holding Kft. (7%), az MNB
(7%), az Erste Bank Rt. (6%), az
Econorg Kft. (6%), a Baál Kft.
(6%) és a Concorde Rt. (5%), míg
a BÁT tulajdonosai (2004. janu-
ár 30-i állapot): az Econorg Kft.
(22%), a Tardex Kft. (14%), az
Arago Rt. (13%), a Baál Kft.
(13%), a Cashline Rt. (7%), az
OTP Bank Rt. (6%) és a K&H
Bank Rt. (5%).

Az áru- és az értéktőzsde tulaj-
donosi körében jelentős átfedé-
sek vannak, s mindkét társaság-
ban megjelenik a szakmai és a
pénzügyi (elsősorban az Arago
Rt., a Baál Kft. és a Cashline Rt.

neve által fémjelzett) befektetők
közötti konfliktus. Bár nyilatko-
zataik alapján a két tőzsde ösz-
szevonását mindkét csoport tá-
mogatja, előbbiek attól tartanak,
hogy a pénzügyi befektetők a
gyors haszonszerzést célozzák,
elsősorban a „készpénzgyár-
ként” is aposztrofált Keler Rt.-t
érintő tranzakciók révén. Alapos
okot adhat az aggodalomra, hogy
piaci pletykák szerint az a tőzsde-
cápaként számontartott (melléke-

sen az MSZP belső ha-
talmi harcaival össze-
függésben is többször
emlegetett) Leisztinger
Tamás (és az érdekeltsé-
gébe tartozó Arago Rt.)
mozgatja a szálakat, aki
már letette a névjegyét

egy-két kevésbé barátságos kivá-
sárlással, például a Pick Rt. vagy
a Forrás Rt. esetében.

Februári közgyűlésén mind
a BÁT, mind a BÉT elfogadta

az integrációs stratégiát, mely-
nek hosszútávú célja, hogy a
létrejövő társaság bevezethető
legyen a tőzsdére (ennek esé-
lyét és a befektetők érdeklődé-
sét jelentősen növelné, ha a
Keler Rt.-t is sikerülne bevonni
az integrációba). A folyamat
egyik első lépéseként döntés
született arról, hogy az érték-
tőzsde készpénzértéken, 2,887
milliárd forintért megvásárolja
az árutőzsde 25%-os Keler-
részesedését (a Keler 25%-a a
BÁT, 25%-a a BÉT, 50%-a az
MNB tulajdona), azonban az
MNB március végén váratlanul
bejelentette, hogy élni kíván
elővásárlási jogával és igényt
tart a BÁT által eladásra kínált
részvények kétharmadára. Az
MNB közbelépése új helyzetet
teremtett, így a BÁT várhatóan
következő közgyűlésén ismét
foglalkozik a Keler-csomag ér-
tékesítésének kérdésével.          

– B. Á. G.
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A megalapításának 140. évfordulóját ünneplő budapesti tőzsde integrációra
készül: a tervek szerint újra egyesülne az Érték- és az Árutőzsde, lehetőség
szerint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Rt-t is bevonva a folya-
matba. A BÁT Rt. és a BÉT Rt. tulajdonosai között azonban csak a célokban
van egyetértés, ezek eléréséről már eltérőek az elképzelések.

A Egyesülhet a BÁT, a BÉT és a Keler Rt.

Vissza a gyökerekhez

Egy 1860-as osztrák császári
pátens rendelkezéseinek meg-
felelően jött létre a Tőzsde Pes-
ten, ünnepélyes megnyitóját
1864. január 18-án tartották a
Lloyd-palotában. Kezdetben a
Tőzsde nem volt zártkörű tár-
saság, beléphetett „minden, a
férfinemhez tartozó, feddhe-
tetlen jellemű, illedelmes ma-
gaviseletű egyén, ki vagyoná-
ról szabadon rendelkezhetik”,
1865-ben már „12 forintnyi
évi belépti jegyet” kellett válta-
ni, majd tovább szigorodtak a
tagság feltételei. A tőzsdenyi-
táskor tizenhét részvény for-

gott a parketten, például a Pes-
ti Magyar Kereskedelmi Bank,
a Pannónia Biztosító, a Lánc-
híd, és a Balatoni Gőzhajózási
Társaság papírjaival lehetett
kereskedni. 

A Tőzsde első elnöke
Kochmeister Frigyes bankár és
terménykereskedő volt, aki
1900-ig töltötte be a tisztet. A
Gabonacsarnokkal történő
1868-as egyesülést követően
jött létre az egységes áru- és ér-
téktőzsde, melynek részvénykí-
nálata és forgalma dinamiku-
san bővült: 1869-ben már 84,
1900-ban pedig 154 féle rész-
vénnyel lehetett kereskedni. A
fejlődés következtében a Lloyd-
palotából 1873-ban önálló épü-

letbe költözött a börze, majd ez
is szűknek bizonyult, így 1906-
tól az Alpár Ignác tervei alap-
ján épült Tőzsdepalotában (ma
a Magyar Televízió székháza-
ként funkcionál) folytatta mű-
ködését. A nagy gazdasági vál-
ság következményeként 1931
nyarán a tőzsde bezárt, s csak
1932 őszén nyílt meg újra, s
működött egészen a kommu-
nisták 1948-as hatalomra kerü-
lését kísérő államosításokig. 

Bő 40 évnyi szünetet követő-
en 1990. június 21-én indult
meg a kereskedés a Budapesti
Értéktőzsdén, majd 1990. júli-
us 18-án a Budapesti Árutőzs-
de is megtartotta alakuló köz-
gyűlését.

140 év

Tengerre, magyar! – A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. részvénye 1895-bõl»Alapos okot adhat az aggoda-
lomra, hogy piaci pletykák 
szerint az a tőzsdecápaként 

számontartott  Leisztinger Tamás
mozgatja a szálakat «



„Szarunk a farmra”
–hozzáállású rapzenekar
annak ellenére, hogy már

hat éve zenél, csak most kezd
igazán befutni. Sikerüket a ta-
valy kiadott „Majd megszokod”
című első albumuknak köszön-
hetik, jóllehet az Ovi rap, a
BKV-s vagy a Barna macis szá-
muk ismerete már 4 éve kötele-
ző belépő volt a Ráckertben és
környékén.

De nem rohantak előre a vi-
lághírnév felé vezető úton, jólle-
het a mindenre kész, a nyugati
kasszasikereket jól ismerő pro-
ducerek a magyar Eminemet
vagy a második Rapülőket akar-
ták belőlük faragni. De nem si-
került, mert hál' istennek a
nagyrészt a buddhista főiskolán
edződött zenészek ellenálltak a
csábításnak. 

Amikor egy nem-multi kiadó
2002 tavaszán kiadta a lemezü-
ket, az egész pesti könnyűzene-
értő közvélemény (hogy hadd
használjak én is ilyen álszocioló-
giai kifejezést) padlót fogott.
Olyan zenefelfogással szembe-
sültünk, amilyenhez azelőtt
nem volt szerencsénk. A
Bëlgának tökéletesen mindegy
volt, kibe rúg, ezért rúgott min-
denkibe, ám ez nem azzal járt,
hogy senki se vette komolyan.
Talán a bohócnak mindent sza-
bad elv is ott volt a háttérben,
de valószínűbb, hogy a szocioló-
giai látlelet sikerült pontosra.
Kapnak az árvalányhajas
pogánykeresztények (na most

képzeljük el, amikor a Nemzeti
hip-hop c. szám azért vezeti a
Pannon Rádió slágerlistáját,
mert a szerkesztőknek nincs
humorérzékük…), a műgengsz-
ter nyócker-repperek, a BKV-el-
lenőrök, utasok és hajléktala-
nok vice-versa, az egyesGolf-
kettesGolf-hármasGolf-evolú-
ciós ívet végigjáró balatoni nya-
ralók, és tulajdonképpen min-
denki, aki még ráfért az első le-
mezre.

A második album számain
hallani ugyan, hogy nem értek
három-négy évet, amíg lemezre
kerülhettek. De a felvezető kam-
pány és a lemezbemutató annyi-
ra jól sikerült, másrészt a Bëlga
olyannyira koncerten-élő zene-
kar, hogy minden megbocsájt-
va. A körítés szokatlan: hetekig
díszelegtek a TESCO-gazdasá-
gos címkék plakáttá kinagyítva
az utcán. A TESCO-gazdaságos
felirat alatt ennyivel: ZENE-
KAR. Gondoltuk: most ebből
lesz per vagy nem… És tényleg,

nem kamu: a Jön a Gólem című
album valóban a Tesco áruház-
lánc kereskedelmi támogatásá-
val jelent meg. Egy kósza
Párizs–Texas-sörözés után tá-
molyogtunk le a Kálvin-aluljáró-
ba: hát nem a Bëlga ingyenes le-
mezbemutatója zajlott?

Itt aztán egymásra talált a
nyakkendő és a napszemüveg, a
pulóver és a szájpirszing. A kör-
szakáll pedig egyenesen státusz-
szimbólumnak számított. A
jobb sarokban a képzősök, a
balban félrészeg turisták, a lép-
csőkön pulcsis gimnazisták csá-
poltak, de lejött a rác és a
szimplakert törzskara is, hogy a
borzalmasan rossz hangosítás
ellenére részt vegyen ezen az
őrült kabátbulin. 

Mindeközben a Kálvin tér éj-
szakai lakói, a hajléktalanok biz-

tos üzleti érzékkel fésülték át a
terepet, üres sörösüvegek után
kutatva. Nem hiába. Miközben
ez a kétezres nagy nászi sereglet
táncolva követelte: „Magyar nem-
zeti hipp-hoppot, magyar nemze-
ti hipp-hoppot, magyar nemzeti
hipp-hoppot!”, vagy rapelte, ka-
bátban, sört és cigit markolva, ki-
csit fázva, aluljárósan, mosolyog-
va ezen az egészen, hogy „Mi vá-
lasztottuk őket, minket képvisel-
nek!”. Röhögve lázadva. 

Mert nem szeretik Stohl Bucit
és Tillát, nem érdekli őket a 
realitymajmok popója és hogy
BB-Évi pszichó lett, nem akar-
nak toleranciakampányt, de a
polgári körözésbe sem folynának
bele, nem kívánnak fogyni há-
rom hét alatt húsz kilót és nem
nyomnak 120 kilóval fekve, nin-
csen véleményük a tőzsdebumm-
ról, és azt sem tudják, hogy hány
szelepes a legújabb BMW modell.
Ők undergroundban nyomják és
trendik. Ahogy a Bëlga is az lett. 

Most már csak egyre kell vi-
gyázni zenekarnak és közönségé-
nek: hogy felnőve és megöreged-
ve, semmi esetre se legyenek
müllerpéterek. Mert a csábítás
kígyója, akár Friderikusz Sándor
képében – lásd Szólás szabadsá-
ga-interjú az MTV-n – a sikerrel
együtt hamar megkörnyékezi
majd őket.            – NOVÁK TAMÁS

K U L T Ú R AK U L T Ú R A

„Rooogán Antal, Rooogán Antal, Rooogán Antal” 
– visszhangozta a Kálvin téri aluljáró március 12-én
este. No nem ifjú polgári körösök szimpátiatün-
tetése zajlott, és nem is fiatal fidelitaszosok kórusa
köszöntötte a frissen kinevezett választókerületi
elnököt, hanem a Bëlga lemezbemutató kon-
certjének közönsége énekelte az új album egyik
slágergyanús számát, a Képviselő Boogie-t. 

A

Budapest underground •Tesco-gazdaságos zenekar

Aluljáróérzés

Egymásra talált nyakkendõ és napszemüveg
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Koncert az aluljáróban
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z interjúcsokor előtti beveze-
tőben a szerző azon morfon-
dírozik, vajon filmesként,

színházi emberként helyes-e a
zsurnalizmus vizeire eveznie. Sze-
rintünk nem. Ő azonban ezt más-
képp látta. Talán még emlék-
szünk, Koltay Gábor készítette el
1996-ban azt a honfoglalással
összefüggésbe hozható kísérleti
filmet, kékszemű import Árpád-

dal, amelynek erős tekintete után
Bereményi Gézának nem kis
munkájába telt kiköszörülni a
szakma hírnevén esett csorbát.
Feltehetően ebben az időszakban
rögzült Koltay kérlelhetetlen
amerikaellenessége is. Mint az a
játékpisztoly, aminek ravaszát
meghúzva a torkolattűz helyett a
kis csillagos, sávos zászló ugrik
elő. Kérdéseiben, meglátásaiban

efféle váratlansággal villan a „glo-
bális amerikai világtendencia”, a
„multinacionális világakarat”.
Vagy csak egyszerűen érzi Kovács
Dávidot, aki persze nem hagyja ki
a ziccert. A labda fel, puff elv vé-
gig meghatározó eleme a kérdé-
sek szerkesztésének. Talán a tájé-
kozatlanság, talán a rutin miatt
csúszhatott be mégis Nagy Ervin-
nél a 2006-os választás nagy ellen-
felét firtató kérdés. (Labda fel.) A
választmányi elnök azonban a
várt helyett az ellenoldali sarokba
vágja le a lasztit, amikor a maga
bátortalan módján gatyán billenti
a Fideszt. Koltay, mint a Fidesz
Országos Választmányának tagja,
kiesve a szerepéből, meg is jegyzi:
„Érzésem szerint azért összehan-
golt fellépésre lesz szükség…”,
majd a pártszervezés felé oldalaz. 

A könyv által bemutatott fiata-
lok alapvetően rokonszenves figu-
rák is lehetnének, csupa idealiz-
mus, hit és elszántság. Épp csak a
dárdahegyet tartják rossz irány-
ba. Az viszont vitán felül tisztele-

tet érdemel, ahogyan még decem-
ber 24-én is figyelik a rádiót, aho-
gyan rajtatartják ujjukat a valóság
ütőerén. Értő figyelmük nélkül
sosem derült volna fény a
Barangó-ügyre. 

A jobbikos srácok, olvasva az
interjúkötetet, joggal gondolhat-
ják magukat politikai tényező-
nek. Az igazgató, doktorandusz,
riporter, rendező alaposan meg-
emelte őket. Művészi igényesség-
gel megfogalmazott körmondata-
it a köznyelv egyszerűen a smú-
zolás szóval illeti: „most tiszta em-
berek vagytok, ehhez kétség nem
férhet, de sokasodni kell, mert a
feladatokat nem lehet egyedül el-
végezni. Nem tartotok-e attól,
hogy beépített bomlasztó embe-
rek a tisztességes kezdeményezé-
seteket megfojtják?”, „Ti most egy
küldetéses feladatot vállaltok föl”,
„Kiábrándultak az emberek vagy
van egyfajta reménysugár?” Na-
ná, hogy van. „Egy újabb ezer év
reménye – beszélgetés Vona Gá-
borral”.                           – É.K. 
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Koltay Gábor a házi kiadójának számító Szabad
Tér Kft. által piacra dobott, Adytól kölcsönzött:
„Adjatok egy jobbik világot” című kötete tisztelgés
a Jobbik párttá alakulása előtt. Szép jövő előtt álló
formáció, a könyv pedig, mint kongresszusi fel-
ajánlás, egyben kedves emlék a srácoknak.

Kongresszusi felajánlás

Még jobbra át!

illányi estém volt a minap,
felemelő, ünnepi este. A
borosgazda már homályo-

sodó termébe invitált, támasz-
szuk még nehezülő fejünk egy
kicsit. A Kopár-dűlő pazar ned-
vétől csak jóleső csodálatom
nőtt, nem részegségem, pedig
hamar éjjel lett már, és mi taga-
dás, szívem szerint földet ért
volna bennem is a nemzet leg-

kedvesebb napja. Csak a mi asz-
talunk világolt még, s a mindig
eljövő késői holtponton vendég-
látóm a lejátszóba parancsolt
egy lemezt, annak is egy dalát.
Fogalmam se volt, mi követke-
zik. Nem ismertem őt jól, bár-
mire elkészültem. És akkor, va-
lahonnan a sötétből elénk top-
pant egy színarany-szelíd hang.
Egyetlen szolíd cimbalom terí-

tett rá akkordpalástot. 
„Megszabadultam már én a

testi haláltól,/ És megmeneked-
tem minden nyavalyáimtól,/
Bűntől és ördögtől, ez csalárd
világtól,/ Az örök kárhozattól./
Lelkemet ajánlom a hatalmas
Istennek,/ És testemet hagyom ő
anyjának, a földnek, / Ez vilá-
got pedig az én feleimnek,/ Még
őbenne élőknek.”

Ezt énekelte a semmiből a
lány, Herczku Ágnes. Mikor már
megszólalni is szabad volt, a
gazda palástolhatatlan rajongás-
sal vallott a magyarság velünk
élő, velünk vesző értékeiről. Át-
lendültünk, új este kezdődött.
És néma időkkel vegyítve be-
szélgettünk tovább; én némi-
képp szégyenülve ültem, mint
muzsikus, akinek fülébe „civil”
súgja bele, mi is az abszolút ze-
ne. Nagy szó, de ide illik. Utólag
mondhatnám, hogy Balogh Kál-
mán hangszerét a felvétel nap-
ján nem sikerült tisztára han-
golni, s ez kár. De micsoda fan-

táziával, s ugyanakkor ritka
mértéktartással cimbalmozik
rajta! Vagy, hogy Ágnes éneké-
ben néhány prozódiai pont csú-
szott, portamentós hang a zenei
rendező figyelmét elkerülte, s ez
is kár.

Á, nem itt van a lényeg. Ha-
nem a hihetetlenül fordulatos,
fürkészhetetlen helyekre ívelő
népdalokban, az ereszkedő vagy
boltozatos sémákra fütyülő kü-
lönös gyűjtésekben, a megszo-
kott szövegvilág, természeti
kezdőtoposzok elől kitérő sza-
vakban. A mi közös, letakart,
ám mégis messziről fénylő kin-
cseinkben. Arany és kék szavak
ezek, miként Dsida mottóul vá-
lasztott szép sora is mondja.
Egyszerűségében kivirul egy pá-
lya, Herczku Ágnesé. E laudáló
sorok írásakor még nem isme-
rem, miként a fogékony villányi
férfi sem – csak mosolygó sze-
mén láttam, hogy számára ez az
előadás olyan, mint legnagyobb
bora. A legkedvesebb.    – SZ. O.

LemezvágóLemezvágó

KönyvelõKönyvelõ

Nem friss ez a pompás kiadvány. Csaknem két
éves. Vagy ezer és kettő: különleges, gyökerekből
felfutó népzene hallik rajta. Herczku Ágnes, az
összeállítás énekese viszont a napokban kapta
meg a Magyar Rádió eMeRTon-díját. Nekem
nincs díjam, de ha lenne, én is odaadnám.

Herczku Ágnes művészete

Szelíd színarany

V

A
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uszt úr, mindenki korpu-
lens ismerőse, most nemte-
len bosszút állhat a néhai

Kriminális kilövéséért. Ő A tévé
ügyvédje is, miközben Félszá-
zadunk címen felforgatja az ér-
deklődés hiányában bepunnyadt
black-and-white tévéarchívumot,
és kellemes-langyos kádárista
adásokat rittyent, amelyeknek
felkonfjaiban ki-kikacsint diopt-
riái, birtokai, vadászházai mö-
gül, és odaken a ellenzéknek.
Merthogy műsorvezetőnk harcos
balos; a kamera hideg optikája
egy, a showbizniszben csak Lagzi
Lajossal egy súlycso-
portba sorolható erős
embert mutat. Ügy-
védként probléma-
megoldó képessége
korlátokba ütközik:
egynémely eljárás erkölcstelen,
méltatlan mozgatórugóit felfed-
nie nem oly egyszerű, mint an-
nak idején Frei kollégát egy élet-
re hidegre tenni miniszterelnök-
ibérgyilkos-ügyben. Fogyasztóvé-
delmi műsort készít: ez, persze,
üdvös, olyasmi, mintha élő
orgazmustanfolyamot hirdetne:
mindenkit érint és érdekel, más
kérdés, hogy az adóforintjaink-
ból kitömött Magyar Televízión
épp egy dúsgazdag, elkopott palit
kell-e pénzelni a hiteles ember
szerepében? (Ja bocs, most nem
VIP-hitelest értek ezen.) Míg az
első adásban – spontán, hajaj! –
aláírt ilyen-olyan rendeleteket
Csehák exminiszter elvtársnő,
ma már pillanatragasztók nézői

tesztje zajlik, ami talán érdekes,
de a ügyvédi munkához kevés kö-
ze van. Másik, frissebb opusza va-
lóban kartotékműsor. Előbágyad-
nak régi idők elfeledett dizőzei,
humorcsiholói, Juszt et. pedig
úgymond „feldolgozza” a fókusz-
ba rakott esztendőt. Volt már
ilyen: Szilágyi János, a tehetség
puttonyával alaposan felmálhá-
zott kolléga évekkel ezelőtt meg-
lépte ezt, színes, élvezetes adás-
sort készítve. Juszt viszont él-hal
a súgógépről elszótagolt kon-
fokért, amelyek poénjait bárgyú
helyi nézőkacaj színezi: valaki

röhögjön már, ha odahaza hul-
lacsend dermed is a képcsövek
előtt. Legutóbbi hőstette '56-hoz
köthető: név nélkül, de rafinál-
tan körülírva tette helyre azokat
a „szerencséjükre” akkor még
meg nem születetteket, akik
mégis bírálni merik Mécset és
Gönczöt. Én meg azt mondom,
hogy efféle direkt politizálást
hallva egyáltalán nem ciki, ha
Siklósi Beatrix új műsorának
promóját azzal zárja a köztévén:
hiszünk a szeretet és az összefo-
gás erejében. Ha harc, hát le-
gyen.  Régi, még ATV-s emlék
következik. Juszt, a Sajtóklub
házigazdája – gondolom, eredeti
szándék szerint riportere, de hát
nem kérdezett, csak kommen-

tált – elejtette, hogy az akkori
(2001) országvezetés maga az
utolsó KISZ-es garnitúra. Kolle-
gái (elv-társai?) itt még leintették
a nyelesgránátokat visszafelé ha-
jigáló kéretlen partizánt. Kár
volt, persze, a morgásért, hisz
hamarosan Aczél is olyan ráko-
sista metafora-folyamba fogott,
amelynek végén valaki még azt
is bekérdezte, hogy akkor ki itt a
Berija? Remélem, mindenki szá-
mára világos, hogy kik azok,
akik képtelenek fogalomkészle-
tüket frissíteni, ezért mindenről
ugyanaz a marxista esti iskolás
hablaty jut eszükbe. Ők: akik
balról csinálnak permanens bal-
ra át-ot, s tengelyük körül forgo-
lódva hamar bepörögnek. De
nem feltétlenül baj ez, hisz a
juszt is!-jelenségben igazi élve-
zetre lelhetünk, főleg ha az

MTV szerény nézettségére pil-
lantunk.

Juszt elvtárs akkor is, ma is po-
litikailag karcsú. Szigorú szelle-
mi diétán tartja magát, és tarta-

na minket is. Naiv hájjogász! Bár
szövege gyönyörű, hisz nincs an-
nál szebb, mint amikor kommu-
nisták kommunistázzák az anti-
kommunistákat.

Íme, a farkába harapó kígyó
esete, pedig hát az csak egy tu-
datlan állat.                  – SZ. O. 

Juszt is mord

A hájjog-kovács

Kritikán alulKritikán alul

Hazánk televíziózásának laterna magicá-ja, Grand
Canalja, magyarán szólva markáns közéleti lefo-
lyója, tehát az MTV újabban már kettő, Juszt Lász-
ló által jegyzett műsort áramoltat át csatornáján,
és juttat az össznépi feledés emésztőgödreibe. 

J
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»Fogyasztóvédelmi műsort készít:
ez, persze, üdvös, olyasmi, mintha

élő  orgazmustanfolyamot hirdetne:
mindenkit érint és érdekel «

» Merthogy műsorveze-
tőnk harcos balos; a 

kamera hideg optikája
egy, a showbizniszben

csak Lagzi Lajossal egy
súlycsoportba sorolható

erős embert mutat «
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z autózás és a versenyzés él-
ménye a kis autó ülésében
döbbenetesen közvetlen:

mindössze néhány centire a
földtől, lábunk között a benzin-
tankkal, egy apró kerekű „játék-
ban” ülve száguldunk. Igen,
száguldunk, ugyanis egy ver-
senyzésre épített kart végsebes-
sége akár a kétszáz kilométert is
elérheti óránként. A jobb ver-
senymotorok tizenhat-tizen-
hétezret fordulnak percenként,
akárcsak egy Formula-1-es autó.
A versenyeken szinte test-test el-
leni a küzdelem, a kis autók ka-
nyarsebessége a széles váz és a
széles gumik miatt jelentős rész-
ben a vezető fizikai tűrőképes-
ségétől függ.

A gokart talán az egyik leg-
biztonságosabb technikai sport.
A baleset nagyon ritka, viszont
nem árt felhívni a figyelmet ar-
ra, hogy a versenyzés erősen
igénybe veszi a vállat és az al-
kart.

A bevásárlóközpontok parko-
lóiban vagy üdülőhelyeken kí-
nált gokartozás az eredeti él-
mény töredékét nyújtja. A gépek
rendszerint leharcoltak, a moto-
rokat lefojtják, a pályák többsé-
ge pedig igen egyszerű. Ezért a
továbbiakban a versenyszerű
gokartozásról szólunk.

A sportág bölcsője Amerika,
ahol állítólag mókás kedvű ker-
tészek, megunva a fűnyírás egy-
hangúságát, átalakították masi-

náikat, és egymással kezdtek
versenyezni. Az új autósport né-
hány év múlva Angliában is
megjelent, és rövidesen meghó-
dította az egész kontinenst. Ha-
zai fénykorát a hetvenes-nyolc-
vanas években élte, amikor az
alacsony színvonalú, ám olcsó
és megbízható szocialista tech-
nológiát  (MTZ, Simson, Csepel)
tudta felhasználni a sportág. 

A kilencvenes éveket azon-
ban ezek a gyárak már nem él-
ték túl, így a sportág is válságba
került. A „baráti” források he-
lyét a méregdrága nyugati im-
port vette át, így egyre keveseb-
ben tudtak fenntartani egy ver-
senyautót. Ekkoriban alig ötven
versenyzőt tartott számon a ha-
zai autósport szövetség. 

A megoldást a hazai gyártás
elindítása jelentette. Pénzes Jó-
zsef műhelye a kilencvenes évek
második fele óta gyakorlatilag
féláron tud igazi versenyautót
gördíteni az aszfaltra. A váz sa-
ját készítésű, a motor pedig egy
igen kiforrott száz köbcentis,
kétütemű olasz gyártmány. En-
nek teljesítménye a tartóssági
szempontok miatt kicsit szeré-
nyebb (12 lóerő 12 ezres fordu-
latnál), ám mindezt alacso-
nyabb szervizköltséggel hálálja
meg. Az évente szükséges mo-
torgenerál költsége maximum
húszezer forint. 

Pénzes József és barátai a
gyártás elindítása után az elké-

szült darabokkal 1997-ben már
önálló géposztályt indítottak be
a hazai bajnokságban. A „K-
100” osztályban indulók csak a
Pénzes-féle gokartokat használ-
hatják.

Napjainkban valamivel har-
minc felett van a kategóriában
versenyzők létszáma. Jellemző-
en a fiatalok fedezték fel ma-
guknak ezt az igen könnyen el-
érhető autóversenyzési lehetősé-
get. A Pénzes-féle gokart új ára
ötszáznegyvenezer forint. Kar-
bantartása és fenntartása egy
évben körülbelül százezer fo-
rintba kerül, és további számot-
tevő költségekkel nem kell szá-
molnunk. Használtan is hozzá
lehet jutni a géphez, mivel so-
kan lépnek feljebb a kategóriá-
ból – egy ilyen darab ára há-
rom-négyszázezer forint körül
van – de még ennél is olcsóbban
(száznyolcvanezer forintos

áron) úszhatjuk meg a kalan-
dot, ha bérelünk egy kartot. Egy
bajnoki évad tizennégy futam-
ból áll. Négy gokartpálya ad ott-
hont a versenyeknek: Kecske-
mét, Pannonring (Győr),
Dunaszerdahely és az új örkényi
pálya. Pénzes József és kis csa-
pata (ez részben kisfiaiból áll)
szinte minden hétvégéjét vala-
melyik pályán tölti, mivel teljes
technikai hátteret biztosít a gép-
osztályban versenyzőknek. 

Aki a Tesco-parkolós dodzse-
mezésen már túl van, és kedvet
érez egy teljes értékű autóver-
senyzéshez, annak egy tesztna-
pon való részvételt javasolunk.
Ilyenkor a teljes Pénzes-csapat
velünk foglalkozik. Beállítják a
gépet, ruhát és sisakot adnak,
mérik az időinket, és a nap vé-
gén üdvözölnek a K-100-as gép-
osztály újoncai között. 

– CZOTTER ANDRIS

Valódi autóversenyzés diszkont áron

A Pénzes kart és mestere

A magyar ralibajnokság vagy a Formula-1 itthoni
népszerűsége is bizonyítja, hogy sok tízezer ember
„szenved” Magyarországon sebességmámorban. A
legelszántabbak választása gyakran a raliautózásra
esik, pedig van olcsóbb és biztonságo-sabb autós-
port is. Ez pedig a gokart. A gokartozás az autó-
versenyzés első lépcsőfoka. A bohókás külső
ellenére a gokart egy vérszomjas fenevad.

A

H I R D E T É S

Kicsi a bors, de gokart



zen aztán mindketten gon-
dolkozunk. Egészen addig,
amíg néhány értetlen biz-

tonsági őrrel folytatott rövid, de
eredményes kézitusa után belé-
pünk a tekintélyes csarnokba.
Bár jócskán a kezdés előtt va-
gyunk, már hatalmas a forgalom
a körfolyosókon; a kitűző- és
könyvbiznisz kivételesen az épü-
leten kívülre szorult, semmi sem
akadályoz az ülőhely felé vezető
úton. Rákay Philip és Kudlik Jú-
lia köszönt minket. Meghökken-
tő, de jónak bizonyul  a párosítás,
még úgy is, hogy konferálásai
közben nehezen tudjuk a fejünk-
ben elnyomni a Delta szignálját.

A házigazda jogán Kövér Lász-
ló nyit; beszéde kapcsán elme-
rengünk: tényleg tizenöt éve tör-
tént, hogy édesapánk nem enge-
dett el minket úszásra Tibi bácsi-
hoz, mondván, hogy most pedig
édes gyermekeim, megnézitek a
történelmet a tévében? Homá-
lyos emlékeim szerint kissé dü-
hös voltam, az újratemetés szó je-
lentésével pedig egyáltalán nem
voltam tisztában…

A szövetséges köszöntők pereg-
nek, a profi, összeszedett szpí-
csek után az óriás kivetőkön a ta-
gozatok mutatkoznak be, majd
repetázunk a szövetségesekből.
Szűrös Mátyás beszél, majd
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke.
Koppánnyal szemben Szent Ist-
vánt méltatja, körbenézünk.
Egyetlen hivatásos koppányi ma-
gyar megmondóember, sőt, fő-
szerkesztő sincs, aki a tegezéhez
kapna. Tiszta szerencse.

Ezt követően a zseniális hege-
dűs, büszke magyarként is büsz-
ke cigányzenész, Yehudi
Menuhin-tanítvány, Kathy Hor-
váth Lajos kápráztató ügyesség-
gel muzsikál; a szünetet felhasz-
náljuk arra, hogy odarombol-
junk a volt belga miniszterelnök
Wilfried Martenshez. Útközben
majdnem Eörsi Mátyásnak né-
zünk valakit, felhorkanunk, kis-
sé szélesnek tartanánk az össze-
fogást, de aztán kiderül, hogy
csak szemüveget kellene tisztíta-

ni. Az Európai Néppárt flamand
elnöke először kissé furcsán néz
lapunk nevének hallatán, de az-
tán készségesen válaszol kérdése-
inkre. Azt mondja, hogy a hangu-
latot csak a francia UMP kong-
resszusán tapasztaltakhoz tudná
mérni, ott látott tíz-tizenegyezer,
jókedvű, értékelvű embert, s ő
maga is úgy véli, hogy a Fidesz
immár az egész térség legerősebb
néppártja. Esélylatolgatásra kér-
jük a politikust a közelgő uniós
parlamenti választások kapcsán.
Wilfried Martens úgy véli, hogy
bár csökkenni fog az Európai
Parlament néppárti és szocialista
frakciói között a különbség, a vá-
lasztást az EPP tagpártjai nyerik.

Szerinte biztos győzelmet arat-
nak többek között Nagy-Britanni-
ában, Németországban, Görögor-
szágban, Magyarországon (hall-
juk a hurik énekét). Következő
kérdésünkre – van-e az Európai
Néppártnak jelöltje az Európai
Parlament elnöki posztjára – dip-
lomatikusan kitér. Arra a kérdés-
re, hogy szóba jöhet-e magyar
néppárti politikus, nagyot nevet,
hogy nahát, milyen vicces fiúk
vagyunk. Időnk lejárt, kezdődik
a második rész, már saját helyün-
kön jegyzeteljük a valahonnan
megint kimaradó határon túli
magyarok nevében keményen és
pontosan beszélő Szász Jenő sza-
vait, majd Martens úr pakol oda.

Elfelejtettük tőle megkérdezni,
hogy mit szól ahhoz: egy másik
jeles európai politikus, Nyakó Ist-
ván a közös listát badarságnak
minősítő szavaira azt üzente,
hogy az EPP elnöke nem ismeri
az unió alapelveit.

Schmitt Pál hirdet csapatot,
bevisz néhány tust, mi jelezzük a
maximális pontszámot, és persze
arra is jut idő, hogy potya ebéd-
jeggyel a szervezőknek fenntar-
tott helyen lapátoljuk műanyag
tányérból a gulyáslevest. Arra
érünk vissza, hogy az Egy nap süt
ránk című dalt éneklik a színpa-
don. Először nem hiszünk a sze-
münknek, de aztán kiderül, hogy
bizony Komár László is ott az
énekesek között. A „velünk van”
torokszorító érzését nem gyengíti
a közelünkben hangosan Dollyt
követelő kolléga. A mágus lábá-
ban a bugi, a zene üt, Balázs
Fecó ugyan néha a szövegre pis-
lant, de sebaj, a közönség üteme-
sen integet a frissen kapott zász-
lókkal, Varga Miklós pedig fel-
szántja a pályát, a hegyet-völgyet.

A Magyar Állami Együttes rob-
bant, a megunhatatlan Naple-
genda részleteit csodáljuk, persze
a fejgép kezelői már melegíte-
nek. Mert az első szövetségi gyű-
lés zárásaként jön Orbán Viktor,
stan-ding ovation, néhányan a
germán kultúrkörből átvett láb-
dobogással fejezik ki tetszésüket.
Kiderül a beszédből, hogy végre
ötösbe kapcsoljuk a Nagy Kon-
zervatív Buldózert a miniszterel-
nök dodzsemjével szemben, jó po-
énok váltakoznak a fejemben leg-
alábbis összekeveredő szövetség
és biztonság-értelmezésekkel, de
a kicsengés világos: munka van,
emberek. Így hát nem is lepődöm
meg, amikor a kijáratnál formás
csomagot nyom a kezembe egy
még formásabb hölgy, s csak az-
tán jut eszembe, hogy nem is
olyan könnyű dolog táskát, Mun-
ka, otthon, biztonság!-szlogenű
anyagokat tartalmazó szatyrot és
egy korsó sört a kezemben tarta-
ni. Pedig még nincs is meg az egy-
millió aláírás.               – A. B. A.
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Már negyedórája caplatunk az esőben az óriásrova-
rok támadása ellen hatalmas karókkal biztosított
Budapest Aréna körül, kétségbeesetten keresve a
bejáratot, amikor fotós kollégám nyafogni kezd a
nem érkező tavaszról meg arról, hogy a mamája
születésnapi ebédjén sem tud részt venni a munka
miatt. Érzem, hogy szövetségi gyűléshez méltó vá-
lasz szükséges, ezért Gyurcsány Ferenc kádkövénél
is keményebbnek mutatom magam, s kimérten vá-
laszolok: – Lyukas hajóval nem lehet partot érni. 

E Beindul a Nagy Konzervatív Buldózer

Szövetséges állapot

P U N C S . F É N Y E Z ÕP U N C S . F É N Y E Z Õ

Az UMP kongresszusához fogható hangulat – mondja a connaisseur
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j Zélandról a kiwi vagy
semmi sem jut elõször az
ember eszébe, esetleg még

az, hogy messze van, meg az is
egy angol kolónia, valahol Auszt-
rália mellett. No persze a moziba
járók tudhatják, hogy A gyûrûk
urát és az Utolsó szamurájt is
ezen az Isten háta mögötti, két
nagy zöld szigeten forgatták,
ahol sok a páfrány meg a birka. 

Ezt erõsítendõ, a repülõrõl le-
szállva is egy hatalmas Golam bá-
bu fogadja az utazót, jelezve,
hogy A gyûrûk ura jelen pillanat-
ban a hivatalos politika nemzeti
mûbõrje. 

Már a vámvizsgálaton rájön az
ember, hogy ezek komolyan ve-
szik a szigetlétet. Csak külön en-
gedéllyel lehet bármilyen nö-
vényt, állatot vagy élelmiszert be-
vinni, sõt a cipõknek, sátraknak
is kifogástalanul tisztának kell
lenniük. Látszik a vámtiszteken,
hogy ha kell, arcrezzenés nélkül
fertõtlenítenek akár egy komp-
lett osztrák nyugdíjascsoportot is. 

Új-Zéland fõvárosa, Welling-
ton úgy néz ki, mintha Los Ange-
lesben 1940-ben néhány felhõ-
karcoló felépítése után a kertes-
ház-lobbi polgármesterjelöltje
nyerte volna választásokat, és 15
méterben maximálta volna a be-
építhetõséget. Ezt a szokatlanul
nyugis városképet a városatyák
azzal is akarták erõsíteni, hogy
amikor A gyûrûk ura világpremi-
erje volt a városban, és a kiwi fel-
találása óta a legnagyobb hírve-
rést kapta az ország, a város
egyetlen nevezetes hajléktalanját
egy hétre bezárták valami kamu
indokkal. Ugyan Wellington a fõ-
város, az ország üzleti központja
a sokkal pörgõsebb Auckland,
míg a kulturális központ a déli
sziget közepén található
Christchurch, amit 1850-ben az-
zal a céllal alapítottak, hogy egy
eljövendõ teokratikus államnak
legyen a fõvárosa. A többi kisvá-
ros egyébként tökéletes mása az
amerikai kisvárosoknak. Fõútvo-
nal mentén faházak kis kerttel, a
város közepén benzinkút, bolt és

valami kajálda. Az ország távol a
világ zajától, kellemesen-álmo-
san éli a mindennapokat. Autó-
pályák nincsenek, az utakon a
hidak többnyire egysávosak, de
igazából nincs is nagyobbra
szükség, mert nincs
az országon átmenõ
forgalom.

Az országot a ter-
mészeti adottságai
teszik igazán külön-
legessé. Az északi
sziget buján zöld.
Az erdõk átláthatatlanok, a fákat
benövik a mohák, a liánok és
mindenféle, a valóságtól elru-
gaszkodott növények. Sok a csa-
padék. A helyi Aigner Szilárdok
szokták is mondani, hogyha

Taranaki hegyének tetejét látni,
akkor esõ lesz, ha nem, akkor
már esik. De vannak itt még mû-
ködõ vulkánok, hõforrások, gej-
zírek és homokos tengerpart,
édesvízi vízeséssel.

A déli sziget sokkal vadabb és
zordabb. Itt az alpesi hegyek kö-
zött számtalan óriásgleccser hú-
zódik, köztük a Ferenc József is,
amelyet egy osztrák geográfus fe-
dezett fel még a Monarchia fény-

korában, sõt ez még arról is neve-
zetes, hogy a világ legalacsonyab-
ban fekvõ óriás jégkásája. A ten-
gerpart inkább bálnáknak, cá-
páknak, pingvineknek vagy ép-
pen fókáknak való. A természet-
tel kapcsolatban itt jönnek még a
szuperlatívuszok, meg hogy hely-
hiány van… 

Ami feltûnõ és sokat elárul az
országról és lakóiról, azok a túra-
útvonalak menti menedékházak.
Nem õrzik õket, becsületkasszá-
ba kell fizetni, mégsincsenek ösz-
szehúgyozva, széthordva és szét-
verve. Az emberek egy-két éjsza-
kát megpihennek bennük, össze-
pakolják a cuccukat, kitakaríta-
nak és továbbmennek. Mintha ez
lenne a legtermészetesebb. 

Az angolszász telepesek öntu-
datával élnek itt az emberek.
Övék az ország, akkor meg mi-
nek lopnák szét. A nyilvános bu-
dik tiszták, erõsítve ezzel azt a
szabályt, hogy a nyilvános WC-k
tisztasága egyenes arányban áll
az ország mentális életszínvona-
lával. És a világ túloldalán az is
politikai vihart kavar, ha egy
miniszter a 100$-os parkolóje-
gyével sumákol. Valahogy ezért
van az arra járó keletibb euró-
painak egy olyan érzése, hogy
ott lassabban nõ a kutyaszar a
fûben.

Azt hiszem, hogy ha Magyar-
ország egy szelet zsíros kenyér
(sok hagymával) az emberiség
ebédlõasztalán, akkor Új-Zé-
land egy fürt szõlõ a délutáni
sziesztára.  – NOVÁK TAMÁS

Kelet nyugatja• Napsütés, menedékházak, Gyûrûk Ura

Új-Zéland
„„ÚÚggyy  ggoonnddoolloomm,,  hhooggyy  AAuusszzttrráálliiáánnaakk  vvaaggyy  ÚÚjj--
ZZééllaannddnnaakk  ssookkkkaall  ttööbbbb  kköözzee  vvaann  EEuurróóppááhhoozz,,  mmiinntt
FFeehhéérroorroosszzoorrsszzáággnnaakk  vvaaggyy  UUkkrraajjnnáánnaakk””  ––  iiddéézzttee  aazz
UUkkrraajjnnáábbaann  mmeeggjjeelleennõõ  aannggooll  nnyyeellvvûû  KKiieevv  PPoosstt
RRoommaannoo  PPrrooddiitt  22000022..  ddeecceemmbbeerr  1133--áánn,,  aammiikkoorr
UUkkrraajjnnaa  EEuurróóppaa  UUnniióóss  ccssaattllaakkoozzáássáárróóll  ffaaggggaattttáákk..
HHiiáábbaa  nnoo,,  mmoonnddhhaattnnáánnkk,,  vvaannnnaakk  oollyyaann  aallaappiiggaazzssáá--
ggookk,,  aammeellyyeekkeett  mméégg  aa  lleeggsszzéélleesseebbbb  ddiipplloommáácciiaaii
bbáájjvviiggyyoorrrraall  sseemm  lleehheett  eellttaakkaarrnnii..

Ú
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Új-zélandi csendélet: hol vannak az orkok?

» Itt az alpesi hegyek között szám-
talan óriásgleccser húzódik, köztük
a Ferenc József is, amelyet egy oszt-

rák geográfus fedezett fel még 
a Monarchia fénykorában «



egyalja két uralkodó szõlõ-
fajtája a furmint és a hárs-
levelû, kis arányban van

még sárga muskotály is. Ezek
még semmiben nem különböz-
nek a másutt termesztettektõl.
Az, amitõl a tokaji „tokaji” lesz
– a fajta, a mikroklíma és a talaj-
adottságok mellett, az az aszúso-
dás (szakszóval: nemesrothadás)
összetett folyamata.

Késõ õsszel, amikor másutt
már rég leszüreteltek, Hegyal-
ján várják a csapadékot. Míg
másutt a rothadást jelentené a
nedvesség, Tokajban ez a feltéte-
le a Botrytis cinerea nevû gom-
ba fertõzésének. Ideális esetben
ez akkor következik be, amikor
már megszûnt a gyümölcs táp-
anyag- és vízfelvétele az elszára-
dó kocsányon keresztül.

Az esszencia az a nedû, amit
a szõlõfürtökrõl leszedett aszú-
szemekbõl, azok egymásra nyo-
módásától, tehát külön préselés
nélkül kicsorog. 

Az aszú készítéséhez az aszú-
szemekbõl darálóval aszútésztát
készítenek, vigyázva, nehogy a
mag megsérüljön. A tésztát fel-
öntik friss száraz borral (fur-
mint vagy hárslevelû), 24-36
óráig áztatják, majd ezt préselik
ki. A puttonyszám azt jelenti,
hogy egy gönci hordóhoz (136 l)
hány puttony (26-27 kg) aszú-
szemet tettek. Az aszút legalább
három évig kell érlelni, ebbõl
legalább kettõt fahordóban kell
eltöltenie.

Az esszencia és az aszú tehát
válogatott aszúszemekbõl ké-
szül. Ezzel szemben a szamo-
rodni válogatás nélkül tartal-
maz aszúsodott és
nem aszúsodott
szemeket. Maga a
szó a lengyelbõl
ered, jelentése
„ahogy magában termett”. Míg
az aszú mindig édes, addig a
szamorodni lehet édes és száraz
is.

A fordítás a kipréselt aszú-
tésztára ráengedett újabb bort
jelenti, és a szó az aszútészta

zsákjának az újborba történõ ki-
fordítására utal. A máslás pedig
az aszú vagy a szamorodni sep-
rõjének újborral történõ felön-
tésével keletkezik, a szó eredete
pedig a másodfelöntésbõl, azaz
a „másodlásból” származik.
Természetesen mind a négy faj-
ta készítéséhez csak tokaji bort
lehet felhasználni.

És ha már a történelmi Ma-
gyarországról beszélünk, érde-
mes megemlíteni, hogy a borvi-
dék egy része Trianon után Szlo-
vákiához került. Az külön érde-
kes, hogy Trianon óta nagyon
sok francia cég és gazda vásárolt
fel hegyaljai földet – vannak már
francia kézben lévõ birtokok az
egyetlen jelentõs helyen is, ahol
a szintén botrytises nemes-
rothadással érlelt sauternes-i bo-
rok egyedüli konkurenciája

honos… Nagyobb problémát je-
lent, hogy a Szlovákiához csa-
tolt, magyarlakta, de jórészt nem
magyar szõlõtulajdonosokkal bí-
ró területeken nem tudjuk elõír-
ni és betartatni azokat a szigorú
szabályokat, amelyeket saját, to-

kaji néven forgalomba hozott bo-
rainkkal szemben megkövete-
lünk. Így nemcsak hátrányba ke-
rülünk a külföldi piacokon a
szlovákiai tokajikkal szemben,
de azok súlyos károkat okoznak
a tokaji márkanévnek is. 

– KUPPER ANDRÁS

P U N C S . F I D E L  G A S R T OP U N C S . F I D E L  G A S R T O
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A történelmi Magyarország 
borvidékei (IV.)

Tokaj

„Pedig csak a jó bort szeretem nagyon…”

»Azt, hogy milyen értékes kincsünk 
a tokaji bor, ha máshonnan nem is, 
a Himnuszból mindenki tudhatja «

AAzztt,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  éérrttéékkeess
kkiinnccssüünnkk  aa  ttookkaajjii  bboorr,,  hhaa
mmáásshhoonnnnaann  nneemm  iiss,,  aa
HHiimmnnuusszzbbóóll  mmiinnddeennkkii
ttuuddhhaattjjaa..  DDee  aazztt,,  hhooggyy
mmiibbõõll  ééss  hhooggyyaann  iiss  lleesszz  aa
ttookkaajjii,,  mmáárr  kkeevveesseebbbbeenn,,
aazztt  ppeeddiigg,,  hhooggyy  mmii  aa  kküü--
llöönnbbsséégg  aazz  oollyyaann  eellnneevvee--
zzéésseekk  kköözzöötttt,,  mmiinntt  eesszz--
sszzeenncciiaa,,  aasszzúú,,  sszzaammoorroodd--
nnii,,  ffoorrddííttááss  ééss  mmáássllááss,,
aalliigg  ttuuddjjáákk  aa  mmûûkkeeddvvee--
llõõkk,,  hhééttvvééggii  iisszzooggaattóókk..
MMáárrppeeddiigg  eezz  ééppppúúggyy  rréé--
sszzee  aa  hhoonniissmmeerreettnneekk,,
mmiinntt  aazz,,  hhooggyy  mmeegg  ttuudd--
jjuukk  kküüllöönnbböözztteettnnii  aa  ppuulliitt
––  mméégg  hhaa  ffeehhéérr  iiss  ––  aa  kkoo--
mmoonnddoorrttóóll..

H I R D E T É S





zóta kiderült. De az is, hogy
a magyar néplélek jobban
szereti a tömör, célzott

reklámokat. Erre már a mul-
tik is rájöttek, ezért aztán óriás
csirkecombok, csomag retkek,
paradicsomok, vagy éppen mû-
anyag homokozó készletek inte-
getnek ránk a plakátokról egy-
egy árcédula és egy áruháznév
kíséretében. De a hazai kereske-
dõk is tanultak valamit nyugati

kollégáiktól. A totális kampányt
és az óriás betûméretet. 

Ennek köszönhetõ a várost
kb. két éve elárasztó „Végkiáru-
sítás” feliratú félfamentes rek-
lámkampány, amelyet celluxos
hórukk emberek városszerte ki-
ragasztanak. Nem kímélve fala-
kat, aluljáró oszlopokat, busz-
megállókat, konténereket, fá-
kat, táblákat. Mindegy, hogy
függõleges vagy vízszintes. 

Sõt, a cellux nyújtotta lehetõ-
ségeket kihasználva a legújabb
találmány a két fa, vagy oszlop
közé kifeszített úgynevezett füg-
göny reklám. Ez a maga nemé-
ben páratlan kivitelezés, amely
jelentõsen emeli fõvárosunk
balkáni jellegét, egyedisége és
otrombasága mindenképpen
szót érdemel. Hiszen olyan új
hirdetõfelületrõl van szó, amely
méltán kavarhatja fel a hazai
reklámipar állóvízét. Gondter-
helten mehetnek be reggel ra-
portra a fõnõkhöz a több iskolát
kiváló eredménnyel abszolvált
marketingesek. És törhetik a fe-
jüket a „Hát ez eddig mért nem
jutott az eszetekbe, fiúk?” kér-
dést meghallva. Akkor aztán
majd kevés lesz azt mondani,
hogy kérem mi a forgóplakátok-
ban meg az óriáskivetítõkben
gondolkoztunk. Tévedés. Az ut-
cai reklámháború történetében,
néhány élelmes ragasztóember –
sejthetõen kereskedõi utasításra
– új fejezetet nyitott. Hiszen ezt a
harcot már nem házról házra,
óriásplakátról óriásplakátra vív-
ják, hanem fától fáig, oszloptól
oszlopig. Ez az ötlet szó szerint új
teret nyit! Hálók, zászlók és füg-
gönyök fogják spanyolfalként el-
választani a gyalogosokat az
egyébként úgyis utált autósoktól.
És akkor majd fõvárosunk dolgo-
zó népe, mint megannyi Grétsy
László megáll majd egy szóra:
„Hohó benne vagyunk a reklám-
ban!” Demszky és közterületes
csapata pedig elégedetten köny-
velheti el, hogy ismét kicsit színe-
sebb lett ez a város. 

No de térjünk vissza az ötlet-
gazdákhoz. A reklámszakma Ro-
bin Hoodjához! Mert hiszen ezt a
mesterien kivitelezett kampányt a
hirdetett boltok közelében még
kevésbé jól fizetett szórólaposok
erõsíthetik bennünk az elhatáro-
zást, ide be kell menni! Hiszen:
„Végkiárusítás! Végkiárusítás!
Végkiárusítás!” „80%-os leértéke-
lés! 80%-os leértékelés! 80%-os le-
értékelés!” Mint valami világvége
szekta 8. jövendölését végre ko-

molyan vevõ kereskedõ utolsó jó-
tékonysági akciójáról lenne szó,
aki csak azért nem adja ingyen a
márkás sportcipõket és pulóvere-
ket, mert szeretné elkerülni a ve-
rekedésbe forduló tömegjelenetek
a sokat látott szatócsboltja elõtt.
Vagy reménykedve gondolhatunk
arra, hogy hátha ránk mosolyog a
szerencse és egy állami vállalat
privatizációja miatt felhalmozó-
dott felesleges raktárkészleteket
végre olcsó pénzen megvehetjük.
De mégsem ez a rejtély kulcsa. Ez
a házi-barkács, soha véget nem
érõ reklámhadjárat másról szól.
Még több kínait a magyarnak!

Bedõlve a reklámnak, felkeres-
ve az egyik lerakatott, egy önkor-
mányzattól bérelt galériás hely-
ségre leltünk, ahol nyoma sem
volt az utolsó ítéletnek vagy ép-
pen  felszámolásnak. Igazából
csak a kínai piac kínálata költö-
zött a belvárosba egy élelmes ke-
reskedõnek hála. Keménytalpú
sportcipõ, varrás mentén szaka-
dó tréningruha, pufidzseki meg
nõi top. Megállapítható tehát,
hogy a választék abszolút mérték-
ben konvergál a józsefvárosi pia-
céhoz. Így aztán igazából semmi
különös, reklám az egész mond-
hatnánk, csak a hely más, meg
úgy tûnt, az eladó csajoknál szé-
ria-felszerelés a szilikonmell és a
seggtetkó. De hát hol nem ma-
napság? Hiszen itt a végkiárusí-
tás. – NOVÁK TAMÁS
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Új fejezet a reklámtörténetben

Végkiárusítás

P U N C S . B U H E R AP U N C S . B U H E R A

AAnnnnaakk  iiddeejjéénn,,  aammiikkoorr  mmiinnddeenn  kkeezzddõõ  kköözzggaazzddáásszznnaakk
PPaalloottááss  JJáánnooss  vvoolltt  aa  ppééllddaakkééppee  ééss  aa  mmoobbiillookkaatt  mméégg  ttááss--
kkáábbaann  hhoorrddttáákk,,  ddee  mmáárr  mmeeggiinndduulltt  aa  vvééggeeéérrhheetteettlleenn
kkaammppáánnyyhhaaddjjáárraattuukk,,  eeggyy  hhoosssszzúúrraa  nnyyúúlltt  TTVV--ss  rreekklláámm--
bbllookkkk  vvééggéénn  aa  nnaaggyymmaammáámm  ffeelléémm  ffoorrdduulltt,,  ééss  ccssooddááll--
kkoozzvvaa  mmeeggkkéérrddeezzttee::  „„MMoonndddd  mmáárr  mmeegg  nneekkeemm  ffiiaaccss--
kkáámm,,  mmii  aazz  iisstteennaannggyyaallaa  aazz  aa  PPaannnnoonn  GGSSMM??””

A

H I R D E T É S

Marketing akció, mert megérdemlem



M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ

oltak még fontoskodó olva-
sói levelek az országos napi-

lapokban és komoly tanács-
talanság abban, hogy hol is van-
nak már Teleki-szobrok az or-
szágban (Szolgálati közlemény:
két büsztje van neki, egy Gödöl-
lõn, egy meg az érdi földrajzi
múzeum kertjében. A közgazda-
sági egyetemen csak egy emlék-
táblát találunk.) Feltûnõ volt
azonban az, hogy a történészek
legtöbbje csendben maradt, vagy
ha nyilatkozott, akkor olybá
tûnt, mintha a fogát húznák. E
sorok szerzõje csak korlátozott
mértékben tartozott a fogfájósok
közé, és kényszert érzett a réz
ún. kivágására a Rubicon hasáb-
jain, ez is az igazsághoz tartozik.
A Fidesz mélyen hallgatott – va-
lószínûleg jól tette. Ezen megfi-
gyeléseink azonban vajmi keve-
set számítanak. Nem feladatunk
eldönteni, legyen szobor, avagy
sem, meg hogy hol álljon. Üljön.
E terhet levette rólunk
Balatonboglár önkormányzata,
és ez nagyon helyes.

A kései kutató számára nehe-
zen megmagyarázható az a szí-
vósság, amellyel Teleki nemzedé-
kek emlékezetében meg tudott
ragadni, s hogy az ellentétes né-
zetek ütközése ilyen szikrázást

idézhetett elõ. Egyfelõl igaz,
hogy Teleki egy sor olyan tör-
vényt támogatott, szorgalmazott,
szavaztatott meg életében, ame-
lyek magyarok százezreit rekesz-
tették ki a nemzetbõl. Antiszemi-
ta volt, na. És nem azért, mert
meg akarta menteni a zsidókat,
hanem mert a közép- és kelet-eu-
rópai politikusoknál van egy ki-
tartó, bár nem túl rokonszenves
hagyomány, amely arra készteti
õket: nemzetük modernizációját
egynémely kisebbség rovására
valósítsák meg. Iuliu Maniu és
Edvard Benes arra jött rá a har-
mincas években, hogy a magya-
rok zavarnak, ki kell rakni õket.
Teleki az új (nem dzsentri) kö-
zéposztály legkomolyabb akadá-
lyát látta a magyar zsidóságban,
és a második világháború elején
õ is korlátozásukban/eltávolítá-
sukban gondolkodott.  Nem érte
meg a vészkorszakot, és nem tud-
hatjuk, mit tett volna 1944-ben. 

Másfelõl Teleki tudatos elit-
politikája, az ország függetlensé-
gén munkálkodó kormányzása
és önként vállalt halála jócskán
árnyalja a róla alkotott/alkotha-
tó képet. S bár a két szemlélet-
mód (kirekesztõ/nemzetépítõ Te-
leki) korántsem összegyeztet-
hetetlen, az összecsiszolásra nem

sokan hajlandóak. Egymást kizá-
ró identitások küzdelme zajlik,
és a józanságnak alig van terepe.
S mintha ez nem lenne elég, cso-
dálatos túlélõképességet mutat
az a nézet, amely szerint Telekit
– régi magyar hagyomány – meg-
gyilkolták. 

1941. április 3-án reggel fél
hét tájban vette észre az ablako-
kat kinyitó inas, hogy az ágyban
fekvõ miniszterelnökkel valami
baj történt. Némi zavarodottság
után sietve értesítették az orvoso-
kat és Teleki családját, továbbá a
kormány tagjait, akik a délelõtt
folyamán mind megérkeztek a
Sándor-palotába. Egy félórára a
kormányzót is magára hagyták a
holttesttel. Horthynak alkalma
lehetett elgondolkodni úgy is,
mint Teleki két búcsúlevele cím-
zettjének. A kormányzó még az-
nap Bárdossy Lászlót nevezte ki
a kormány fejének. Teleki márci-
us végétõl mindennel küszkö-
dött, amit a szakirodalom
preszuicidális szindrómaként is-
mer: alvászavarai voltak, régóta
meglévõ depressziója is kiújult,
fokozatosan elmagányosodott:
gyermekei távol voltak tõle, fele-
sége halálos betegen feküdt egy
budai szanatóriumban, s a mi-
niszterelnöknek néhány napon

belül szembesülnie kellett bel-
(nemzetiségpolitika Szatmárban)
és külpolitikája (jugoszláv válság)
kudarcával. Híressé vált búcsúle-
velei saját kezétõl származnak,
és igenis, Teleki Pál néha leírt
csúnya szavakat, sokkal cifrábba-
kat is, mint a „legpocsékabb
nemzet”.

Arról, hogy a németek gyilkol-
ták volna meg, eddig semmiféle
forrás nem került elõ. Berlinnek
sem érdeke, sem oka nem volt
meggyilkoltatni Telekit. A Teleki
meggyilkolása-legendakör érde-
kes módon átfedéseket mutat a
sumér rokonság kutatásával. A
legendák elsõ és legelszántabb
képviselõje, Zakar András ez
utóbbit is mûvelte. 1983-ban,
Bécsben megjelentetett, mûhely-
tanulmánynak nevezett könyvé-
ben irreális és önmagában is lo-
gikátlan konstrukciót vázolt fel a
tudós-politikus likvidálásáról.
Mûvének erénye, hogy számos
olyan szereplõ nyilatkozatát köz-
li, akik a hetvenes években még
életben voltak, s az események
szemtanúiként értékes részinfor-
mációkat adtak a miniszterelnök
haláláról. A gyilkossági legenda
tézisei a nyolcvanas években el-
érték a História címû folyóiratot,
s ott bizonyos nyilvánosságot
kaptak. A kilencvenes években a
legendakör teljes pompájában
megmutatta magát híveinek és
ellenzõinek. Országos napilap-
okban, rádiómûsorokban, havi-
lapok és egyesületi hírlevelek ha-
sábjain jelentek meg újabb ada-
lékok, vagy Zakar téziseit vissz-
hangzó írások, s nem csak ama-
tõr múltkutatók, hanem más tör-
téneti részdiszciplínában mara-
dandót alkotó tudósok (Szilágyi
Ferenc irodalomtörténész,
Csapodi Csaba történész) tollá-
ból is. A dilettáns és a tudós ér-
telmezésekben azonban volt né-
hány közös vonás: amellett, hogy
levéltári vagy más forrásokkal
nem terhelték meg õket, szerzõ-
ik nem ismerték alaposan sem
Teleki életmûvét, sem a kort,
amelyben élt.  – ABLONCZY BALÁZS

AAzz  eellmmúúlltt  hheetteekk  ééss  hhóónnaappookk  TTeelleekkii--sszzoobboorr  kköörrüüll
kkaavvaarrggóó  vviittáájjaa  ttöökkéélleetteesseenn  lleekkééppeezzttee  aa  mmaaggyyaarr
sszzeelllleemmii  éélleett  öösssszzeess  nnyyoommoorrúússáággáátt..  VVoolltt  mmiinnddeenn,,
mmiinntt  aa  bbúúccssúúbbaann::  aallááíírráássggyyûûjjttõõ  hhoonnllaapp,,  nnééhháánnyy
hhéétt  aallaatttt  kkéétteezzeerr  hhoozzzzáásszzóóllááss  fföölléé  ffuuttóó  ttooppiikk  aazz
IInnddeexxeenn,,  sséérrttõõddöötttt  nnyyiillaattkkoozzaattookk,,  mmeeggbbüüttyykköölltt
TTeelleekkii--bbúúccssúúlleevvééll,,  ssoohhaa  mmeegg  nneemm  jjeelleenntt  kköönnyyvvrree,,
ttaannuullmmáánnyyrraa  vvaallóó  hhiivvaattkkoozzááss,,  sszzáámmttaallaann  ttöörrttéénneell--
mmii  ttéévveeddééss,,  ppuubblliicciisszzttiikkaaii  ddöömmppiinngg,,  aammeellyybbõõll
ppééllddááuull  ––  eennnnyyiivveell  ttaarrttoozzuunnkk  aa  mmoorráállnnaakk  vvaaggyy
vvaallaammii  iillyyeessmmiinneekk  ––  AAcczzééll  EEnnddrree  mméérrttéékkttaarrttóó
NNééppsszzaabbaaddssáágg--bbeellii  íírráássaa  hhaattáárroozzoottttaann  kkiillóóggootttt..  

Szobrott múlt • Legendák a gyilkosságról

Teleki Pál halála
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Teleki öngyilkosságához nem férhet kétség



szlovákiai roma tüntetés-
éhséglázadás-fosztogatás
(kinek-kinek vérmérsékle-

te szerint) jobban megérintette a
Magyar Narancs szerkesztõit,
mint általában a felvidéki ma-
gyarság ügyei (utóbbiak kapcsán
rendszerint csak egy-egy magyar-
igazolvány- vagy MKP-sározó
megnyilvánulásra futja a lap szel-
lemi muníciójából). Az történt,
hogy a szlovák kormány a mun-
kanélküli és szociális segélyek
egy részének kifizetését közmun-
kához kötötte – a Narancs szerint
ez nem más, mint cigányüldözés
és az EU-csatlakozást követõen a
romák perelhetik majd az álla-
mot, mert az mégsem járja, hogy
nem szavatolja létbiztonságukat.

Már önmagában is pikáns,
hogy a máskor oly’ piacpárti Na-
rancs az államtól várná el a rossz
szociális helyzetûek (így a cigány-
ság egy jelentõs részének) eltartá-
sát. Tovább árnyalja a helyzetet a
szlovákiai történések néhány epi-
zódja: az „éhezõ tömegek” sok
boltból csak az élvezeti cikkeket
(italok, cigaretta, kávé, csokolá-
dé) vitték el, a cukrot és a lisztet
szétszórták a földön és akadt üz-
let, amelyiket fel is gyújtották, bú-

csúzóul. Rimaszombaton az
egyik nap mintegy kétszáz roma
tüntetett munkát követelve, majd
két napra rá az önkormányzat ál-
tal felajánlott közmunkára tizen-
négyen jelentkeztek.

A harcias roma jogvédõk néha
jobban is végiggondolhatnák,
tényleg a cigányság érdekeit szol-
gálja-e a fellépésük. A részben köz-
munkához kötött segély a közös-
ség munkamorálját szolgáló lépés-
e, avagy durva diszkrimináció? Az
iskolába járáshoz kötött családi
pótlék (iskolalátogatási támoga-
tás) a romákat sújtó alacsony isko-
lázottság enyhítését célzó intézke-
dés-e, avagy durva diszkriminá-
ció? Szlovákiában 1990-ig iskola-
látogatáshoz volt kötve a gyerme-
kek után járó pótlék. Az 1990-ben
bekövetkezett „liberalizáció” vív-
mányaként megszûnt ez a kötött-
ség, így ma az iskolától távol fel-
nõtt korosztály képzetlensége
okán még nehezebben kap mun-
kát. A jogvédõk itthon is tiltakoz-
tak, mikor az Orbán-kormány az
iskolás korú gyermekek részére a
családi pótlék helyett iskolalátoga-
tási támogatást vezetett be – a
szlovák példa egyelõre nem õket
igazolja. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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an ugye ez A tûzgyújtó cí-
mû film. A Stephen King

nagyszerû regényébõl készí-
tett még nagyszerûbb film,
amelyben megcsodálhatjuk, mi-
lyen aranyos-kedves kislány volt
Drew Barrymore, mielõtt közép-
szar hollywoodi prototyúk lett
belõle. Bárdos András dolga a
Tények végén felvezetni a filmet,
ám a film idõközben (TV2-s öt-
let?) A gyújtogató címet kapta.
Bárdos persze mûvelt ember, õ
még a régi címmel ismeri. Nem
tudtam nem észrevenni a jogos
fintort, ami annak az aktusnak
szólt, hogy egy klasszikus film cí-
mét is meg lehet változtatni,
hogy ütõsebbnek tûnjön. Ráadá-
sul a gyújtogató szó teljesen más
dolgot takar, mint amit ki lehet
hámozni a filmbõl. Három év
múlva a Terminátornak lesz az a
címe, hogy Acélszív, csak azért,
mert közben felnõ egy új, szelle-
mileg droidszinten álló generá-
ció, amelynek Schwarzenegger
már csak egy elhízott politikust
jelent.

De a film elõtt ott az Aktív. Az
a mûsor, amelyben azt ecsetelik,
hogy mit kell fogyasztania egy
férfinak, ha azt akarja, hogy jó
ízû legyen az ondója. Javallat:
citrom, ananász, gyümölcsök,
trendin: gyümik. Átfogó munka
a riport, még a szakmát is meg-
kérdezik. Hemzsegnek tehát a
sztárnál sztárabb pornószínész-
nõk, akik elhatárolódnak a pa-
calzabálóktól. (Szinte látom,
ahogy Bárdos a Tények-vége-
fõcím után becsukja a szemét,
kibotorkál a TV2 hátsó kijáratá-
hoz, és öklendezik a sötétben.)
Szóval a pacal nem trendi. Te
anyu, szólok a konyhába. Nézd

már meg, milyen szám van a
képernyõ sarkán, valamint tedd
át teletextre, és nézd meg, meny-
nyi az idõ! A válasz: 12 év, az idõ
pedig: 19 óra 10 perc. Ennyit ar-
ról, hogy a gonosz ORTT ho-
gyan szadizza (nem szadizza) a
népnevelõ kereskedelmi tévéket.
Pedig õk csak jót akarnak. Hogy
együnk sok gyümölcsöt. Persze
igaz, annál, aki normális családi
életet akar élni, ezek a barmok
már rég kicsapták a biztosítékot.
De azért én még mindig meg-
nézném ennek a Svábynak az
arcát, amikor látja, hogy a te-
gyük fel 12 éves kislánya este
hétkor apuka csatornája elõtt ül,
és mûvelõdik. Úgy folyik a sok
hasznos információ az aktív tu-
dáshalmazába, mint a fincsi
ananászos nem tudom mi a nem
tudom hová. 

De RTL-esek, nehogy röhög-
ni merjetek! A példás ex-család-
apa Stohl Bucit is elnézném,
ahogy a gyerekeinek kommen-
tálja a no-name szegálok és
katkák és nemtudomkik szójá-
tékait, meg ahogy a paplan
alatt reszelnek fõmûsoridõben.
Mert nevezett úr egyszer tény-
leg azt mondta, hogy a gyerekei
szeretik a ValóVilágot. Akkor
nézzétek, állatok. És kívánom
(kívánni se kell, hiszen magába
a helyzetbe van kódolva), legye-
nek a gyerekeid olyanok, mint
azok, akiket nézetsz velük. Ab-
ban is biztos vagyok, hogy nem
fogod õket megzavarni holmi
mûvészi karrier tényével. Ad-
digra ugyanis vagy egy kisvárosi
színházban játszod a valamiko-
ri fõvárosi színészt, vagy hu-
szonegyezel koradélutáni kvíz-
mûsorokban. – S.H.

EEhhaavvii  ppuuddiinnggttoorrttáánnkkaatt  aa  TTVV22  aarrccáábbaa  nnyyoommjjuukk  --
ttööbbbbffeellee,,  úúggyyhhooggyy  ffééllõõ::  eellvvéésszz  aa  ttoorrttáábbaa  rreejjtteetttt  kkiillóó
jjaannccssiisszzöögg..  DDee  aazzéérrtt  kkeezzddjjüükk..  

„„HHiisszzeenn  aa  rráájjuukk  mmoosstt  gguummiibboottoozzóó  rreennddõõrröökkkkeell,,  kkaattoo--
nnáákkkkaall  ttáámmaaddóó  áállllaamm  vvoollttaakkééppppeenn  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss
óóttaa  ffoollyyaammaattooss  jjooggsséérrttééssbbeenn  vvaann  vveellüükk  sszzeemmbbeenn..  SSéérr--
ttiikk,,  ddee  iinnkkáábbbb  lláábbbbaall  ttiippoorrjjáákk  aallaappvveettõõ  ppoolliittiikkaaii,,  ppooll--
ggáárrii,,  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggaazzddaassáággii  jjooggaaiikkaatt..  MMeerrtt  aazz  oollyyaann  ttee--
lleeppüülléésseekkeenn,,  aahhooll  8800  ééss  110000  sszzáázzaalléékkooss  mmuunnkkaannééllkküü--
lliisséégg  vvaann,,  ootttt  bbrruuttáálliissaann  aakkttíívv  ddiisszzkkrriimmiinnáácciióó  ffoollyyiikk,,
áállllaammiillaagg  ttûûrrtt  ––  ééss  mmoosstt  nnaaggyyoonn  ffiinnoommaann  ffooggaallmmaazz--
ttuunnkk,,  hheellyyeesseebbbbeenn::  rreennddsszzeerrbbõõll  ffaakkaaddóó  ––  cciiggáánnyyüüllddöö--
zzééss..  OOtttt  nniinnccsseenneekk  mmeegg  aazz  éélleetthheezz  vvaallóó  aallaappjjoogg  mmiinnii--
mmáálliiss  ffeellttéétteelleeii  sseemm..  EEggyyéébbiirráánntt  eezz  aazz  áállllaappoott  ppuusszzttáánn
aannnnyyiibbaann  kküüllöönnbböözziikk  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággiittóóll,,  hhooggyy  iitttt
mméégg  nneemm  ccssöökkkkeenntteettttéékk  aa  ffeelléérree,,  aa  hhiiddeegg  vvíízzrree  vvaallóó  aalláá
aa  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyyeekkeett..””  ((KKoorrdduulltt  eeggyyeett  aa  vviilláágg,,  AA  MMaa--
ggyyaarr  NNaarraannccss  sszzeerrkkeesszzttõõssééggii  cciikkkkee,,  22000044..  mmáárrcciiuuss  44..))

Kereskedelmi ízek
H Á L Ó  É S  P U D I N GH Á L Ó  É S  P U D I N G
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Hal és háló
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zeket is itt, ni. Hideg esõ
esik, nyákos lesz tõle min-
den, a villamos tele van,

párásodik az ablak, vízcseppek
gördülnek le a falon, kezdõdõ
emberszag, igazi monszun.
Mintha Rangoonban tujáznánk.
Be vagyunk szorítva a lépcsõ-
höz, néha óvóan az orrunk elé
emeljük a sálunkat: a mekis
sültkrumpli és az izzadság ele-
gyébõl kialakuló hajléktalansza-
gunk lényegesen vonzóbb, mint
némelyik utastársunk illata.
Mellénk sajnálatos módon két fi-
atalember keveredett, akik azon-
mód igazolják összes elõítéletün-
ket és a Zöldtaknyi Tézis mû-
helymunkáit: ordítva beszélget-
nek, az egyiknek lófarka van,
mint szegény Budaházy György-
nek, a másik pedig Che
Guevara-pólót hord. Félre ne
értsük egymást, szeretjük mi, ha
más is megmondja a frankót,
totalitáriánus eszmék hirdetõi
nekünk is vannak a ruhatárunk-
ban, és vagyunk olyan bátrak,
mint Bakács Tibor Szikora Ro-
bival szemben a Megasztár-ban.
Amikor Reményi–Schneller La-
jost ábrázoló pólónkban lemen-
tünk a Ráckertbe, a franc se tud-
ta ki volt õ, de ha rákérdeztek
volna, nyugodtan említjük, hogy
ez csak egy poén, posztmodern
utalás, dehogy azonosulunk mi
Lajossal. Közben meg
jól a markunkba göcög-
tünk, mert igen. Haha.
De Lajosunk legalább
nem járt Kenyába va-
dászni. 

„Mer’ tudod, vazze
akárhogy el van ez búj-
tatva demokráciába, ez csak egy
diktatúra. A termelõeszközök,
na azok diktálnak. A szavazás
szart sem ér. És ha nagyon ug-
rálnál, azért ott vannak a
zsernyákok, hogy megvédjék a
burzsujokat” – hûha, gondol-
juk, nehogy a két fiatal felfordít-
sa a villamost és felszedje az ut-
caköveket – bár mi még sose lát-
tunk kardlapozást közelrõl. „Ja”
– mondja tisztán, érthetõen a ló-

farkas és gyorsan ötágú csillagot
kanyarít ujjaival a párás ablak-
üvegre. „A középosztály ab ovo
fasiszta” – teszi hozzá ma-
gyarázólag. Halkan sikkantunk:
istenem, még sohasem láttunk fi-
atal leninistákat. Az idõsebbek
meg a Szabadság halálozási rova-
tában vannak. Aztán rápillan-
tunk a csegevarás bõrdzsekijére
meg a hátizsákjára, és látjuk,
hogy ezek a rohadt középosztály-
beliek megpróbálják korrumpál-
ni a forradalom harcosait is, mé-

regdrága jakót vesznek nekik,
meg ilyenek. Szemetek. 

Ráadásul a munkásdemokrá-
cia egyszerû katonáinak nap
mint nap az ellenség barlangjába
kell járniuk az 59-es villamoson,
a tizenkettedik kerületbe. Szinte
várjuk, hogy a két nagyszerû har-
cos felemeli a porbahullt zászlót
és éjszakai buszjáratot követel az
összes budahegyvidéki munkás-
nak. Persze meglepetésünk csak

viszonylagos, ahhoz képest ami-
kor azt olvassuk a hülyék lapjá-
ban (szerzõnk itt a Népszavára
gondolt – a szerk.), hogy a ma-
gyar középosztály Akabában
nyaral, megérdemlik a megszorí-
tásokat, vagy  Gyurcsány
„Bigbird” Ferenc ar-
ról dumál, hogy a
szegények finanszí-
rozzák a gazdagok
meg a középosztály-
beliek spekulatív cé-
lú ingatlanvásárlása-
it. A burzsujokét,
kvázi. Fel lehet szívni magunkat
erre, persze, hogy a nénikéjét a
gyerekbarát villanykapcsolónak,
ki a franc adójából lesz az, de
minek: az olyan végtelenül ma-
gyar, úgyse volna semmi haszna,
csak a gyógyszerkassza nyerne
azon is. Elgondolkodott-e már
némelyik kormányzati tényezõ
azon, hogy van-e középosztály
Magyarországon? Béki Gabriel-
lának meg más jeles szociálpoli-
tikusoknak van erre is válasza,
aki 1 millió 950 ezer forint fe-
lett keres, annak nem jár adójó-
váírás, mert az már gazdag. Bur-
zsuj. Ez akár havi százezer forin-
tos nettó jövedelmet is jelenthet.
Európaiul: kevesebb mint négy-

száz eurót. Aki négy misi felett
kaszál évente, az nem kap a la-
káshitel törlesztése után adóked-
vezményt: nettó száznyolcvanat
keres, majdnem hétszáz eurót, õ
is egy népellenség. És vajon
mennyien keresnek ennyit? Ma-
gyarországon életforma-közép-
osztály mûködik: jó csomó em-
ber vért izzad azért, hogy fenn-
tartsa annak a látszatát, ami
Nyugat-Európában valamiféle
alsó középosztályi életvitelt jelle-
mez. Nem a második autó a kér-
dés a legtöbb helyen, hanem a
nyelvóra a gyereknek, az évi egy
nyaralás, a kötelezõ felelõsség-
biztosítás, könyv- és újságvásár-
lás, esetleg internet-elõfizetés.
És van másod- meg harmadállás,
bétézés és korai gyomorfekély,
meg hajnalban körmölt plusz-
munka. Ki a büdös franc miatt
élünk így? A miniszterelnökünk
megmondta: nem dolgozunk
eleget. Kösz, fõnök.

Közben megnyugszunk. For-
radalmáraink átváltottak a csa-
jokra, a balosoknak is van libi-
dójuk, ez jó. Ordítanak ugyan,

és a villamos is végtelenül hosz-
szú ideje áll a lámpánál, de
nem túráztatnak tovább.

Egy reményünk lehet: az
olyan jelentõs közgazdasági
gondolkodók, mint például
Horn Gyula egyes állításai elle-
nére soha nem a vagyonadó fog-
ja kihúzni egy ország gazdasá-
gát a bajból, a rosszul élõk meg
éppenhogy nem tudnak eleget
befizetni. Az adók javát a kö-
zéposztály fizeti be, legalábbis
normális helyeken. És aki fizet,
az pöcögtetni is szeret, s nem
szereti, ha fikázzák a zenei ízlé-
sét.

Vigyázunk, mert nyílnak az
ajtók.                 – TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A középosztályrólE

»Ráadásul a munkásdemokrá-
cia egyszerû katonáinak nap

mint nap az ellenség barlangjába
kell járniuk az 59-es villamoson,

a tizenkettedik kerületbe«
»Halkan sikkantunk: istenem,

még sohasem láttunk fiatal leni-
nistákat. Az idõsebbek 

meg a Szabadság halálozási 
rovatában vannak «

AA  kkaammaasszzkkoorr  hhaazzuuggssáágg..  AA  sszziimmaattsszzaattyyoorr//ssppoorrtt--
cciippõõ//aammccssii  ffiillmm--lloobbbbii  mmeeggvveettttee  kkiillóórraa  FFrreeuuddoott,,  aakkii
kkiiddoollggoozzttaa  nneekkiikk  aa  ttéézziisstt,,  hhooggyy  aa  ggyyeerreekkkkoorr  mmeegg  aa  ffeell--
nnõõttttkkoorr  kköözzöötttt  vvaann  vvaallaammii,,  aammiikkoorr  aazz  ááttllaaggnnááll  zzssíírroo--
ssaabbbb  aazz  eemmbbeerr  aarrccaa,,  hhüüllyyéébbbb  aa  hhaannggjjaa  ééss  mmiinnddeenn  vváá--
ggyyaa  aazz,,  hhooggyy  mmoottoorroozzhhaassssoonn,,  iilllleettvvee  ttiippii--ttaappii  ddíínnóóbbaa
kkeevveerreeddhheesssseenn  JJuuttkkáávvaall  aa  bbéébbõõll..  AA  lloobbbbiissttáákk  kkiippeenn--
ggeettttéékk  SSiieeggmmuunnddnnaakk  aa  ppéénnzztt,,  ééss  vvaadduull  eellkkeezzddtteekk  eerr--
rree  aa  kkoorroosszzttáállyyrraa  iizzzzííttaannii,,  vvoolltt  ffóókkuusszzccssooppoorrtt,,  mmeegg
aammii  kkeellll..  EEzztt  aa  ttéézziisstt  aa  ppeesstteerrzzsséébbeettii    ZZöölldd  TTaakkoonnyy
mmaattttrréésszzeegg  ccssaappoossnnõõjjéénneekk,,  KKlláárriikkáánnaakk  mmaaggyyaarráázzttaa
eell  eeggyy  hhóóddoollóójjaa,,  ss  mmiinnkk  üüssttöölllléésstt  aazz  úújj  eesszzmmee  hhaattáássaa
aalláá  kkeerrüüllttüünnkk,,  aazzóóttaa  nnéézzüünnkk  ggyyaannaakkooddvvaa  mmiinnddeenn  kkaa--
mmaasszztt,,  aa  mmaanniippuulláácciióó  áállddoozzaattaaiitt..
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zóval maradt a még-
egysört program és az
egyetemi hõstettek gondo-

lati rekonstrukciója. Pedig le-
het, hogy megérte volna. Hátha
a hõsi hajnalt követõ délelõtt,
amikor a fickó tiszteletét teszi a
Hold u. 1-ben, a táblát látván el-
határozza, felhagy a Fásy-
mulatóba illõ bohóckodással.
Nem így történt. S azóta nem
múlik úgy el hét, hogy  piár pro-
dukcióval ne állna elõ. 

Saját bevallása alapján nem
ért az ifjúsági ügyekhez (valljuk

be, Csillebérc lepattintása nem
szakmapolitikai szempontból
komoly teljesítmény), nem ért a
sport ügyekhez (a fedett pályás
öszödölés és a hosszú távú mu-
tyizás valóban nem az), viszont
azt tudja, hogy a drogozás az in-
gyen kapott KISZ ingatlan le-
nyúlásánál is csúnyább dolog.
No, mivel ezek nem mennek –

mint Fridinek a sustorgós sza-
vak –, maradt az úszósapkában
blöffölés, a gyerekek szempont-
jából nélkülözhetetlen buszve-
zetés, az el nem készült jégpálya
átadás és az összes többi bohóc-
kodás. 

El kellett volna róla hinni,
hogy igazolt hosszútávfutó volt.
Aztán a reklámplakát széle kis-

sé  bereped és kide-
rül róla, hogy azt se
tudja: 5000 méter
az középtáv. Beje-
lenti, hogy õ, mint

a gyermekek igaz barátja 2 mil-
liárd forintot szán a Kell egy
hely nevû programra. Aztán rá
egy hétre a púder felszakad és
láthatjuk, hogy a költségvetés
erre a célra 50 milliót szán. Az-
tán saját miniszteri kinevezése
alkalmából eljátssza a gavallért
és a minisztérium összes dolgo-
zóját ingyen koktélozni hívja a
Rióba, ami az adófizetõk közel
egy milliójába került, majd ka-
rácsonykor ingyen itatja és bé-
relt buszokkal szállítatja haza
munkatársait és kenyeres cim-
boráját, Drazsét, kár hogy ez a
„Miazhogy Buli” hárommilli-
ónkba került. De a fickó tovább
mosolyog, keret nélküli szem-
üvegét tartó fülei nem vörösöd-
nek, hiszen ha megunja a Maga-
mutogatás- és Idétlenkedésügyi
miniszterkedést, átmászik egy
másik homokozóba, a bohóc-
ruháját porondmesteri gúnyá-
ra cseréli, és közben nagyon
koncentrál az útelágazásra.  

– A. R. 

óóóóómális? – kérdezett
vissza hitetlenkedve Be-
senyõ Pista bácsi amikor

észrevette az MDF Monokon
meghirdetett szlogenjének õt
plagizáló örökbecsû jelzõjét.
Gáz! Ezt már mi tesszük hozzá
a Fórum Nemzeti összefogást,
normális Magyarországot köve-
telõ szórólapja láttán. Ízlelget-
jük a szót, normális, normális
Magyarország, okos Magyar-
ország… Valahogy nem finom.
Szanyi Tibortól még elfogad-
nánk, de Torgyán óta már nem
divat a jobboldalon az orszá-
got, annak lakóit ilyen kereset-
len egyszerûséggel abnormális-
nak leírni. A szórólap a párt fé-
nyezésére való. Persze, de amíg

az egyik oldalon az elnök asz-
szony uniós csillaghullása kö-
zepette az ATV és az MTI mik-
rofonjainak ad mosolygós hát-
teret (és ingyen reklámot), ad-
dig a lap másik oldalán egy far-
kaskutya szarik. A két szereplõ
között a kapcsot az erõlködés-
ben véltük felfedezni. 

Sokat látott doromboló ked-
vencük ebben a hónapban
azért dörgölõzött az elnöki nej-
lonharisnyás lábhoz, mert effé-
le házalóügynök-mentalitást
még õ sem tapasztalt. Dávid
Ibolya pártelnöki tekintélyét
félredobva marketinges kis-
kosztümében haknizta végig
Mong Attila és György Bence
könyvével a tévéstúdiókat. Az

MDF egy részének új bibliájá-
ban pedig az áll, hogy a Fidesz
szõ. Az MSZP is szõ. A Mong-
György páros összefon, Dávid
pedig Góliátként lengeti az így
készített varkocsot. Nehezen
fogadható el ez a suhogtatás az
MSZP–Fidesz összeborulás
korrekt bizonyításának. A Fó-
rum parlamenti létszámát pe-
dig azért nem keverjük ide,
mert a hála nem politikai kate-
gória.

Igazi Magyar Demokrata
Virtust tükröz az a fajta el-
szántság, ahogy Paudits Béla-
ként invitálja a szorítóba Nagy-
bajuszt, a Fidesz Vitalij
Klicskóját, hogy a június 14-i
K.O.-ig kicsit még ugrabugrál-
jon a reflektorfényben.
Sztárbox. De vajon kinek sugá-
rozza az elnök asszony ezt a
mûsort? S vajon kik vevõk az
adására ha már az övéinek egy
jelentõs része sem? A kemény
fideszellenes retorika közép-

pontjába a korrupciót állította
és a lejárt szavatosságú jó és
rossz harcának forgatókönyvét
húzta elõ. A közvéleményt kö-
zös EP-listával sokkoló szocia-
listák és a Fidesz elnökének
középre beszélõ szózataiból is
az tûnik ki, õk már értik, hogy
manapság a lágy húrok penge-
tése a kifizetõdõ. Az MDF
azonban úgy viselkedik, mint a
Gyaloggalopp keménykedõ lo-
vagja, akinek a bajvívás után
már ugyan se keze, se lába, a
testen lévõ fej mégis harciasan
kiabál, hogy: gyertek csak gyer-
tek, úgyis átharapom a torko-
tokat.                      – ZSOMBI

Doromboló cicus-díj

N

» valljuk be, Csillebérc lepattintása
nem szakmapolitikai szempontból 

komoly teljesítmény «

A zsákban futás, lepényevés, délutáni alvás minisztere

Bohóc a homokozóban
AAmmiikkoorr  aa  ffiicckkóó  ((mmeerrtt  mmaaggáátt  ccssaakk  ííggyy  nneevveezzii))  úússzzóóssaappkkáátt  hhúúzzootttt  aa  ffeejjéérree,,  aazz  iinn--
dduullaattoossaabbbbaakk  mmáárr  mmáássnnaapp  hhaajjnnaallbbaann  aazz  eeggyyeetteemmii  éévveekk  aallaatttt  ttöökkééllyyrree  ffeejjlleesszztteetttt
uuttccaannéévvttáábbllaa  ccsseerrééllggeettéésseekk  eemmlléékkéétt  iiss  ffeelliiddéézzvvee  kkíívváánnttáákk  vvoollnnaa  aa  HHoolldd  uuttccaa  11..
ccééggéérréétt  MMaaggaammuuttooggaattááss--  ééss  IIddééttlleennkkeeddééssüüggyyii  MMiinniisszzttéérriiuummrraa  kkiiccsseerrééllnnii,,  ddee  ttaa--
vvaallyyeellõõtttt  KKaappoollccssaa  uuttáánn  ttuuddjjuukk,,  aa  ddoollggookk  nneevvéénn  vvaallóó  nneevveezzéésséétt  mmoossttaannssáágg  aa  kkáá--
ddáárrkkoollbbáásssszzaall  vvaallóó  mmeeggiissmmeerrkkeeddééss  vveesszzééllyyee  kköövveettii..  

S

Doromboló cicus-díj

Ibolyán túli sugárzás
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–– ÖÖnn  éévveekkeenn  kkeerreesszzttüüll  eeggyy
mmaa  iiss  ddiivvaattooss,,  ééss  aa  ffiiaattaallookk  kköörréé--
bbeenn  ssiikkeerreess  ddiivvaattmmáárrkkaa  eeggyyiikk
vveezzeettõõ  tteerrvveezzõõjjee,,  iirráánnyyííttóójjaa  vvoolltt..
MMii  vvoonnzzoottttaa  eehhhheezz  aa  vviilláágghhoozz,,  aa
ddiivvaatt,,  aa  kkrreeaattiivviittááss  vviilláággááhhoozz??

– Az öltözködés szerintem
kommunikáció is, a kommuni-
káció bármilyen formája azt
szolgálja, hogy rajta keresztül el-
jussak a másik emberig, illetve a
másik emberbe. Azóta használ-
juk például a beszédet, mióta
abbahagytuk egymás kurkászá-
sát. Az igényünk pedig megma-
radt arra, hogy egymással fogla-
kozzunk, mert csak olyankor
érezzük igazán, hogy létezünk
térben és idõben. Mivel ma már
nincs idõnk arra, hogy napokat
bolházzuk a másikat, ezért gyor-
sabb, hatékonyabb rendszereket
alakítottunk ki. Véleményt alko-
tunk, információkat közlünk, az
öltözködés szintén információ-
kat adhat rólunk, ha akarjuk.
Alapvetõen jelzi nemünket, álla-
potunkat, életkörülményeinket,
irányultságunkat. A divatcég,
amelyben sok éven keresztül
örömmel dolgoztam, speciális fi-
atalok csoportjához szólt. A sem-
mibõl indulva hoztuk létre a ter-
mékcsaládot, és rövid idõ alatt
tízszeresére növekedett a forga-
lom. Ruhaipari mérnökként én
elsõsorban szellemi tõkét fektet-
tem a vállalkozásba.

–– AAddootttt  tteehháátt  eeggyy  rreennddsszzeerrvvááll--
ttááss  uuttáánnii  ssiikkeerrttöörrttéénneett,,  mmii  kkéésszz--

tteettttee  ÖÖnntt  aarrrraa,,  hhooggyy  llaassssaann  ffeellaadd--
vvaa  mmiinnddeenntt,,  aammii  aaddddiigg  ffoonnttooss
vvoolltt,,  tteelljjeesseenn  mmááss  iirráánnyybbaa  vviiggyyee
aazz  éélleettéétt??

– A hite mélyülésével az em-
ber egyre kevésbé érti, hogy mi
alapján döntött annak idején.
Visszatekintve úgy látom, hogy
sorsom alakulásában meghatá-
rozó volt a nyitottság és az apró
útjelzõk szerepe. Hitrejutásomat
találkozásaim alakították, fon-
tosnak tartom, hogy tanúságot
tett emberekkel voltam katona,
olyanokkal, akik életükkel mu-
tattak példát, s akik már egy bi-
zonyos keresés után voltak. Min-
denki, aki veszi a fáradságot,
nem adja föl és keres, többre vá-
gyik, alapvetõen föltételezi: kell,
hogy legyen valami értelme az
életünknek. Ez azonban nem
egyszerû, mert keresésünkben
könnyen megalkuszunk valami
pótlékkal, ami rövid idõre meg-
teszi hatását. Az öröm érzeté-
nek nyilván megvannak a bioló-
giai feltételei is, hiszen az
agyunk képes anyagokat termel-
ni. Amikor ezt már nem tudjuk
természetesen elõidézni, pótsze-
reket viszünk be a testünkbe.
Az életemet eldöntõ találkozá-
sok elõtt sajátos világképem
volt: bár megkereszteltek, de
nem gyakorló családban nõttem
fel, úgy véltem, hogy Isten azért
van, mert az embernek szüksé-
ge van rá. A katonaságig nem
olvastam a Szentírást; a rend-

szeres olvasást követõ lépés az
volt, hogy elkezdtem imádkoz-
ni. Az imádsággal elindul egy
párbeszéd Istennel, ami jó eset-
ben állandó. Ebben a párbe-
szédben idõvel kikristályosod-
nak dolgok, amelyek arra visz-
nek egy embert, hogy eldönti:
ezt a párbeszédet ebben a for-
mában, ebben a szolgálatban
tudja elképzelni. Jézus nem a
langyosságra tanított minket,
hanem arra, hogy radikálisan
vállaljunk fel bizonyos dolgo-
kat. És ez a döntés, ez a felválla-
lás azzal is jár, hogy mindenna-
pi életünkön is változtatni fo-
gunk: nem kell feltétlenül min-
dig mindenbõl a legtöbbet és
azonnal akarni. Mobiltelefont,
autót, bármi más státusszimbó-
lumot cserélgetni, csak az új-
donság varázsa miatt. A krisztu-
si tanítás szerint való élés az ön-
korlátozást is jelenti.

–– HHooggyyaann  lleehheett  eezztt  aa  ttaannííttáásstt
éérrvvéénnyyeesseenn  ffeellvváállllaallnnii  ééss  ttoovváábbbb--
aaddnnii  aa  ffiiaattaallookknnaakk??

– Nagyon nehezen vállaljuk
fel a szembeúszást – és ezt ma-
gamra is értem. Nem merjük vé-
giggondolni, hogy abszolút az el-
lenkezõjét kellene tenni annak,

amit teszünk. Sok fiatalon azt lá-
tom magam körül, hogy szeretik
a munkájukat csinálni, s napon-
ta 12-14 órát dolgoznak Nem lát-
ják: hosszútávon ez az élettempó
a családokat, a baráti közössége-
ket, sõt a belsõ, lelki életet is szét-
zülleszti. 

–– MMiitt  tteehheett  iillyyeennkkoorr  eeggyy  hhiitt--
ttaannccssooppoorrtt--vveezzeettõõ  vvaaggyy  lleellkkiiggoonn--
ddoozzóó  sszzeerrzzeetteess??

– A befelé fordulás, az önma-
gunkra és közösségünkre figyelõ
lelkigyakorlat nagy segítség le-
het. Ha egy fiatalember kiszakad
a napi hajtásból s egy beszélge-
tésbõl, sportból álló hétvégén ke-
resztül próbál töltekezni, akkor
elkezdõdhet a pozitív folyamat.
Ha ez hiányzik, akkor egy idõ
után könnyen elkövetkezik a ni-
hilizmus, amely már az ateiz-
musnál is súlyosabb, mindet ta-
gadó, kiégett állapot. S hogy ez
ne következzen be, abban na-
gyon fontos szerepe van a sport-
nak, nem szabad azt a hibát el-
követnünk, hogy csak a lelki
egészségre figyelünk. 

–– AA  hhúússvvéétt  eellõõttttii  iiddõõsszzaakkrraa
iiddõõzzíítteettttéékk  AA  ppaassssiióó  ccíímmûû  ffiillmm
bbeemmuuttaattáássáátt..  HHooggyy  llááttjjaa,,  sseeggíítthheett
eezz  aa  mmûûaallkkoottááss  aa  hhiittrreejjuuttáássbbaann??

– Fel lehet fogni ezt a filmet
egy meditáció megjelenítése-
ként; van, akit továbbsegít ebben
a meditációban, s van olyan, aki
visszatér vagy elkezd meditálni.
Számomra fontos kérdés, hogy
akik csinálták a filmet, imádsá-
gos lélekkel dolgoztak-e. Nyilván-
való, hogy az amerikai filmekbõl
megszokott hatásokkal is dolgo-
zik a film, de ha valami miatt si-
keres, akkor nem annyira a képi-
és hangeffektek miatt az, hanem
a lelkülete miatt. Szerintem nem
igaz, hogy realisztikus Mel
Gibson alkotása: a filmben sze-
replõk a Szentírás nyelvén szól-
nak, amely rengeteg eszközt,
metaforát, szimbólumot hasz-
nál, hogy elmondja a Megváltó
történetét. Innentõl kezdve bár-
milyen túlzás lehet mûvészi esz-
köz, s szerintem ebben a film
mértéktartó.   – ABLONCZY BÁLINT

FFeerreenncceess  sszzeerrzzeetteesskkéénntt  hhiittttaannccssooppoorrttookkaatt  vveezzeett,,
ttáábboorrtt  sszzeerrvveezz,,  hhaajjlléékkttaallaannoonn  sseeggíítt  vvaaggyy  ééppppeenn
KKáárrppááttaalljjáánn  lleellkkiippáásszzttoorrkkooddiikk  WWeerrtthheeiimm  LLáásszzllóó
MMááttyyááss,,  aakkiivveell  aa  kköözzeellggõõ  hhúússvvéétt  aallkkaallmmáábbóóll  hhiittrree--
jjuuttáássrróóll  ééss  aa  kkrriisszzttuussii  ttaannííttááss  éérrvvéénnyyeessssééggéérrõõll
bbeesszzééllggeettttüünnkk..  AAzz  iinntteerrjjúú  ssoorráánn  sszzóóbbaa  kkeerrüülltteekk
aazzoonnbbaann  aazz  üüzzlleettii  éélleettbbeenn  sszzeerrzzeetttt  ttaappaasszzttaallaattookk  ééss  AA
ppaassssiióó  ccíímmûû  ffiillmm  ttaannuullssáággaaii  iiss..  

Wertheim László Mátyás a meditációról, a divatról és a szem-
beúszás szükségességérõl

Állandó párbeszédben 

„Hitrejutásomat találkozásaim alakították”
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