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ilyen válság? Mi nagyon szeretjük a magyar társadalmat –
lendületeskedett a miniszteri lemondás, szóvivői menesztés
okát firtató újságírói kérdésre Medgyessy Péter a szocialista

párt elefántjaival történt tanácskozás után, a lopott disznót cipelő,
majd rendőri kérdésre elcsodálkozó („milyen disznó?”) egyszeri ember
mintájára. Bár az elmúlt években már megszokhattuk, hogy Medgyessy Péternek az a vál-
ság, ha romlott olívabogyó kerül a martinijába, azért a mostani helyzetre való prájmmin-
iszteri reagálás kissé hányavetinek tűnik. Ne menjünk bele (de, mégis), hogy amíg őmuto-
gatósága Mallorcán lógatta a lábát, nálunk járt Colin Powell meg Javier Solana, áradt a
Hernád, szóval történt néhány olyan dolog, ami miatt érdemes lett volna hazakukkantani.
S ezt nem a plebejusi indulat mondatja velünk, sokszor leírtuk már, megtesszük most is: a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke a világnak azon a pontján nyaral, ahol csak akar, kü-
lönösen, ha saját zsebből fizeti utazását. Az érzéketlenség, a fontos és lényegtelen közötti kü-
lönbségtételre való képtelenség a baj. S ez nem csak a miniszterelnök sajátja, hanem sajná-
latos módon az egész MSZP-t jel-
lemzi. Ha valaki elolvasta a Hiller
István nevével fémjelzett új szociál-
demokrata programot (jelentem,
megtettük), s összevetette a nemzeti
kérdésben eddig nem teljesen érzé-
ketlennek tartott kultuszminiszter
fasisztázós  Ságvári-emlékezésével,
akkor legalábbis kétségei támadnak a szocialisták megújulási képességeivel kapcsolatban 
(a cukrászdai harcosról egyébként már Gosztonyi Péter is megírta, hogy – az illegális  kom-
munista párt hierarchiájában betöltött pozíciója alapján – Péter Gábor feletteseként valószí-
nűleg ő lett volna 1945 után az ÁVO feje; szegény ifjúszocialisták közleményükben meg
Ságvárit ünnepelték, mert „azt gondolta, békés világot kell teremteni, ahol minden ember
egyenlő”. Ennyit az új szociáldemokrácia hőseiről.). 

Persze, rendes jobboldali meghatódik a több szociális érzékenységet követelő tézisektől,
meg a Fidesz szerencsétlen kommunikációs panelját átvéve bankárkormányozó társada-
lompolitikai tagozattól, de azért csendben megkérdezzük: a hangosan elégedetlenkedők
most jöttek rá saját pártjuk és a kormány vezető politikusainak igazi természetére? Vagy ed-
dig is tisztában voltak a tényekkel, de hallgattak? 

Az MSZP megújulása tehát borítékolhatóan most sem fog bekövetkezni. A szocialisták
ugyanis megspórolták maguknak a rendszerváltást: ők is pontosan tudják, hogy szavazóik je-
lentős része nem Hiller István kissé lebutított Giddens-tézisei miatt szavaz rájuk, hanem
azért, mert még mindig a kádári pocsolya-jólét politikai örököseinek tekinti őket. Csakhogy
ezek az emberek lassan elfogynak (pontosítsunk: már nincsenek elegen, hogy az egységesü-
lő és gőzerővel szervezkedő jobboldal erejét meghaladják, lásd EP-választás) és a végtelensé-
gig őket sem lehet hülyének nézni. A binládenorbán gyűlöletére épített világkép meg vissza-
üthet, tessenek a politikusként rakétasebességgel leépülő Kovács Lászlóra figyelmezni. 
Válság van tehát szocialistáéknál. A levét azonban mindannyiun isszuk, hiszen
Draskovics Tibor a legnagyobb pofozkodás közepette is nyugodtan ül egy szobában,
csak számol és számol…                                                                 – ABLONCZY BÁLINT

Bár az elmúlt években már meg-
szokhattuk, hogy Medgyessy Péter-
nek az a válság, ha romlott  olívabo-
gyó kerül a martinijába, azért a mos-
tani helyzetre való prájmminiszteri
reagálás kissé hányavetinek tûnik
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Milyen válság?
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• Jobb szeretem 
A formámat anyámtól örököl-
tem, de jobb szeretem, ha a
munkámat dicsérik. (Csisztu
Zsuzsa az augusztusi FHM-nek) 
Dicsért valaki valamit? 

• Civilizálatlan emberek
Igaz, hogy két évtized óta nem
történtek súlyosabb balesetek, le-
számítva azt a néhány kisebb
karmolást, viszont előre nem lát-
ható tragikus események bármi-
kor történhetnek, mivel gyakran
ittas állapotban levő vagy a túl
merész bámészkodók civilizálat-
lan viselkedésükkel idegesítik és
hergelik a kukázó medvéket.
(Háromszék, 2004. július 29.) 
Mi a medvékkel vagyunk.

• Bódi Sylvi 
és a közoktatás 

Mint megtudtuk, a film mi-
n is z t é r iu m i t á m o g a t á s s a l
készült, és nemcsak a mozikban
mutatják be: a tervek szerint az
iskolákba is eljuttatják, ahol
majd oktatási céllal vetíthetik a
pedellusok (a velvet.hu Bódi

Sylvi modell legújabb filmjéről). 
A pedagógusok addig felmos-
nak? 

• Nosztalgia 
Vissza a hetvenes évekbe! Nya-
raljon a MÚOSZ balatonszépla-
ki üdülőjében, vigye haza álmai
retro-foteljét a Hotel Interpress-
ből. (Hirdetés a muosz.hu-n, a
Magyar Újságírók Országos Szö-
vetségének honlapján) 
Kádár-rendszerbe, de mind-
ahányan! 

• Rendszertan 
Medgyessy Péter: Olyan rend-
szert akarunk – ez az én szemé-
lyes meggyőződésem, de végig fo-
gom vinni –, amiben garanciák
vannak arra, hogy korszerű tu-
dást, versenyképes korszerű tu-
dást lehet szerezni a Sapientia
Egyetemen. (M1 Híradó, július 6.)
A hangsúly a „de” szócskán
van! 

• A lejtõn fölfelé 
Enyhe csökkenéssel tovább
emelkedett Ferihegy utasforgal-

ma (www.budapest.hu, 2004.
július 15.) 
Optikai csalódás, avagy felfelé
gurulunk a lejtőn.

• Szocialista–konzer-
vatív egységfront

Érdemes ebből a szempontból
visszaidézni Dávid Ibolya alig
egy hónappal korábbi Konzer-
vatív Kiáltványának egyes pasz-
szusait: meglepő, hogy amit ő
az állam aktív szerepéről gon-
dol, az milyen közel áll a szoci-
alisták elképzeléséhez. Szinte
tökéletes az egyetértés közöttük
a „gondoskodó” avagy „min-
denható” állam illúziójának el-
vetésében; konzervatívok és
szocdemek együtt tagadják a
gazdasági populizmust, és
együtt vallják, hogy a szegény-
ségben élőket nem lehet maguk-
ra hagyni. (Mészáros Tamás
Ütemváltás c. írása a 168 Órá-
ban)
Amikor Dávid Ibolya és Hiller
István intellektusától szikrá-
zik a levegő…

• Átkos
Tudjuk: van az úgy, az ember
annyira elfárad a képviselőség-
ben, hogy harci feladatának érzi
a Balaton menti közértben a
göngyöleg sürgős összerugdosá-
sát (még az előző átkosban, em-
lékszünk).  (Bölcs István Lemon-
dott képviselő c. írása a 168 Órá-
ban)
Felesleges finomkodni, nem is
átkos volt az, hanem egyene-
sen vészkorszak…

• Testével hódít
Balázs Klári elárulta, hogy két
esztendeje még gondot okozott
nekik, hogy milyen ruhában
menjenek a fiatalok közé. Most
már ez nem okoz problémát
Klárinak azért sem, mert novem-
ber végétől tizenkét kilót fogyott.
Ma már nyugodtan vesz fel egy
testhez simuló pólót feszes
nadrággal. (Balázs Klári
Lefogyott a Szigetre, Blikk,
2004. július 30.) 
Egy év múlva már latexben és
lovaglócsizmában mehet a
fiatalok közé.
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FFrraaddii--hhöörrccssöögg Méret: 17 cm Át-
lagos tetszési mutató: *****
Leírás: A Fradi-mezbe öltözött
vidám hörcsög azonnal ferge-
teges hangulatot teremt! Han-
gos kereplővel és a mindenki
által ismert „Ole, ole, ole, ole,
we are the champs…” kezde-
tű dallal minden Fradi-druk-
ker kedvenc figurájává vál-
hat! (www.fotexnet.hu)

Bár Dévényi Tiborról az a kép ala-
kult ki, hogy ő minden gyermek jó-
ságos apukája, sokan még azt is
megkérdőjelezik, ért-e egyáltalán
a gyerekekhez. Kritikusainak ab-
ban az esetben lenne igaza, ha Ti-
bi bácsi a saját gyerekeinek is min-
dent elintézne. Ám ő nem keveri
össze a nevelést egy tévéműsorral.
(Kiskegyed, 2004 július 6., 8-9.o.)
Még szerencse.

Ha például egy hölgy a Márió és
a varázslót szeretné ajándékozni
a férjének, elhívom hozzá Mári-
ót, a harmonikást és Ungár Ani-
kót, a bűvészt. Ez egy jó poén, és
a levélíró kívánsága is teljesül.
Nahát, Tibi bácsi…

Jött az ötlet: legyen a műsor cí-
me: Tibi bácsi. A címszereplő

szerint ez lenne az egoizmus csú-
csa, úgyhogy hozzáillesztette az
elintézit.
Egy igazi sztár nem engedheti
meg magának az egoizmus
csúcsát.

Az elmúlt három évben (…) ha
gyermekműsort nem is, gyereket
csináltam.
Inkább gyereket, Tibi bácsi!

Amikor az óvónénik arról beszél-
gettek, vajon lesz-e elég pénz az
iskola tatarozására, Danikám
odament hozzájuk és így szólt:
Ne tessenek izgulni, apukám a
Göncz Árpád barátja, vele készí-
tett riportot, el lesz intézve a ta-
tarozás. Azt hitte, mindenható
vagyok.
Csak semmi szerénykedés!

Akkor jöttem rá, hogy vannak
olyan kívánságok, amelyeket
nem lehet teljesíteni. Juszt Lász-
ló esetleg valóban el tud intézni
mindent, én viszont szórakoztat-
ni akarom az embereket.
Ketten együtt pedig csodára is
képesek.

LAPZSEMLE EXTRA

Csak Dévényi Tibi bácsi

Kocsor Irén: 

Minden TÁLTOS
tanulóhoz 
(…) Táltos járta éjszakákon,
szellem táncol holdsugáron,
a te szemedre sem jön álom…
Ragyogó a tekinteted, 
könnyű, tiszta most a lelked,
legyen lelked szabad madár,
hiszen úgyis visszatalál,
küld hát fel a Szíriuszra, 
ott kérj áldást tudásodra… 

vers a Táltos Iskola honlapján
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zerkesztőségünk kedven-
ce, a felülmúlhatatlanul
alulképzett Gál junior a

csúcson vonul vissza. Az elmúlt
két év alatt sikeresen adott új
értelmet és jelentést a kor-
mányszóvivői pozíciónak,
ahogy  pártszóvivő kollégájával,
Nyakó Istvánnal versengve
ütötte a gaz reakciósokat.
Figyelmét semmi nem kerülte
el, utolérhetetlenül sértegetett
ellenzéki politikust, neki nem
tetsző újságot, PSZÁF-vezetőt.
Az embert próbáló feladat után
megérdemli a pihenést, vagy
hogy más területen is hasonló
sikereket érjen el. Talán vissza-
tér a Népszava főszerkesztő-he-
lyettesi székébe (a feladat ott is
ugyanaz, mint eddigi munka-
helyén, csak talán egy kicsivel
nyugodtabb az ember élete),
megszerzi első diplomáját
(mondjuk Párizsban, hadd
legyen az ejrópunió kicsit neki
is jó), vagy visszavonul frissen
szerzett lakóparki kuckójába.
Bárhogy is döntsön, jó egészsé-
get és további szép eredménye-
ket kívánunk neki!

z idei ünnepi könyvhét szenzációja a már
nem is annyira frissen ex amerikai elnök
önéletrajzi könyve volt. Az Életem az an-

gol kiadással azonos napon jelent meg magya-
rul, és villámgyorsan az eladási listák élére is ke-
rült – ősszel ráadásul újabb hullám várható, hi-
szen az Ulpius-Ház kiadó meghívására Clinton
hivatala az „elnök úr fontolgatja magyarországi
útját” formulával válaszolt, amiben bőven benne
van az igen.

A kétkötetes könyv első része az amerikai
Alcsúton, Hope-ban eltöltött gyermekévektől az  elnöki megbízatásig
foglalja össze az elnök életútját, a második a két elnöki ciklusról szól.
Az USA politikai rendszerének és szereplőinek ismerete nélkül nem
egyszerű a könyv befogadása, hiszen Clinton a megyei képviselőket
is úgy emlegeti, mintha legalábbis minden olvasójáról feltételezné,
hogy ismeri az illetőt. Sokszor az intézmények is nehezen követhetők,
nem mindig tiszta, hogy éppen szenátori, kormányzói vagy főügyészi
kampányról, döntésről van-e szó. 

A hazai közélet szóhasználatán kondicionálódott olvasó sok dol-
got pikánsnak találhat Clinton életútjában. Gyakran hivatkozik Is-
tenre és mély vallásosságára, ugyanakkor rendszeresen emleget jobb-
oldali összeesküvést és a reakciós erőkkel folytatott harcot. Liberális-
nak vallja magát, ugyanakkor az adóemelések és a szociális ellátó-
rendszer minél nagyobb fokú kiszélesítésének híve. 

Ami a könyv stílusát illeti, egy amerikai blogger, Pejman
Yousefzadeh felállított egy 3 változós modellt, amivel szerinte auto-
matikusan generálhatók a könyv egyes bekezdései: az ifjú Clinton el-
utazik valahova vagy szembesül egy társadalmi problémával, ennek
kapcsán találkozik valakivel az adott országból/a kérdés szakértői
közül, majd később elnöki tevékenysége kapcsán sokszor felidézi ezt
a találkozást, amikor az adott problémával, országgal kapcsolatos
döntést kell meghoznia. Ez a modell elsősorban az első kötet eseté-
ben működik, de a későbbi eseményeknél is vissza-visszaköszönnek a
szájbarágósan megfogalmazott, nagy tanulságok. A sokszor sablo-
nos megfogalmazásoktól eltekintve érdekes és általában szimpatikus
képet kapunk Clinton politikai pályájáról és magánéletéről egy-
aránt.

Sokak szerint a könyv már az exelnök-nej Hillary Clinton 2008-
as kampányának része. Hiszen republikánus siker, Bush újbóli meg-
választása esetén (sosem lehet tudni) négy év múlva Hillarynek ko-
moly esélye lehet a demokrata jelölésre. Az sem véletlen, hogy Clin-
ton könyvében az oldalborda a kiszámítható családi háttér megte-
remtője, a tűz őrzője és az eltévelyedett férjnek megbocsátó asszony
– ezt egybeolvasva az amerikai közvéleményben már Clinton első
ciklusában is meglévő Hillary-képpel (az asszony nem egyszer súgott
fontos politikai döntések előtt), azt hiszem, nem akármilyen kam-
pányantrét kapunk. A könyvet természetesen szinte minden alfabéta
olvasta, az sem lehet véletlen, hogy éppen a 2004-es kampány ide-
jén került a polcokra. 

Clinton politikai öröksége fontos mű – és ha igaz az itt kifejtett el-
mélet, akkor nem is csak Clinton jogán fontos. 

52 0 0 4 . A U G U S Z T U S

agyar szociáldemokráci-
ába csomagoljuk a
strandon a tejfölös lán-

gost, nemzeti középtől duzzadó
izmainkat csodálják az izgató
társadalompolitikai bikinik, az
úszómester bután emlékeztet
Jánosi Györgyre (mínusz pecsét-
gyűrű), Gyurcsány Ferenc pedig
mellettünk hever: a Story maga-
zinból próbálja kiolvasni, hogy
Magyarország szabad és igazság-
talan. Kovács Lászlót csúnyán
lefejelték, abból próbál erőt me-
ríteni, hogy néhány óráig
Colinnak szólíthatta Colint, aki
valószínűleg helyesen lőtte be,

hogy most éppen valahol Kö-
zép-Európában nyalják a tal-
pacskáit. Föltápászkodunk, hi-
szen valakinek UFit is kell csinál-
nia; ebben a hónapban a szingli
létről és Siófokról, könyvtárról,
autonómiáról, Sophie Marceau-
ról írunk, Imre atyával beszélge-
tünk. Oli bácsiból pedig mélyről
tör elő a svung, fénykardot lóbál-
va zúzza azokat a nyomoron-
cokat, akiknek nem jelent sem-
mit a paksi komp hangszóróját
hajnalban lepókhálózó révkapi-
tány. A nemzetről mondja meg a
frankót, na. Medgyessy Péter is
megérkezik időközben, de már
eresztik le a vizet a medencék-
ből. Idő van, nincs már többé ki-
rály a házban.                  – A. B.

S
Egy politikus élete

BALOGH ÁKOS

GERGELY

lapunk vezető
szerkesztője

A

„A szerkesztő azt üzente”

Nyár van

borka, az van rogyásig. A
Nagy magyar valóságta-
vunk mozdulatlan állóvi-

zébe csak Lothar  Mätthaus és
a mecseki tigris tud apró kavi-
csokat hajigálni, no meg Liza
Minelli – persze tudtán és aka-
ratán kívül. Történt ugyanis,
hogy a Cabaret sztárja megálla-
podott (nem állapodott meg)
egy létező (nem létező) magyar
koncertszervezővel, hogy eljön
Budapestre. A koncertet meg-
tartották (nem tartották meg),
ugyanis Bonnie Tyler itt volt és
szórakoztatta azt a néhány száz
embert aki kitartott Liza
Minelli (Bonnie Tyler) mellett.
Persze eredeti angol nyelvű
szerződés van (nincs), amit Li-
za aláírt (nem írt alá). A szerve-
zők ígérik, hogy két héten be-
lül visszafizetik (?) a borsos árú
belépők ellenértékét. A rendőr-
ség nyomoz (nem nyomoz).
Minelli kisasszony viszont jól
járt (nem járt jól), hogy lema-
radt Budapestről és a lelkes
magyar közönségről. Mi visz-
ont maradunk itt és a Kabaré
megy tovább.
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iller István – szocialista vi-
szonylatban – üdítő egyé-
niség. Kedves kis beszédhi-

bája, modoros hanghordozása, s
az a néha tetten érhető igyekeze-
te, hogy ne csak bohókás legyen,
de annak is látsszon – nos, mind-
ez azt a benyomást kelti, mintha
csak arra tette volna fel az életét,
hogy önmaga karikatúrájává vál-
jon. Fontos dolog ez, hiszen vall-
juk meg, nem úgy van-e az em-
ber, hogy egy szocialista politi-
kustól nem sokat vár; s ha az il-
lető ehhez képest legalább szóra-
koztató, az már fél siker. Azt
mondjuk hát: szeressük ezt a fic-
kót (copyright von Ferenc
Gyurcsány). Mert – Hiller egyko-
ri diákjaként tanúsíthatjuk – vol-
tak neki jobb pillanatai, s ha a
végzet kegyes hozzá és visszave-
zeti történészi hivatásához, ismét
lehetnek még szebb napjai.

Politikai szüzesség
Hiller 1989-ben az ELTE böl-
csészkarának oktatójaként belé-
pett a rendszerváltozás évében
alakuló Magyar Szocialista Párt-
ba. Az önmaga által terjesztett
történet szerint a bécsi levéltár-
ban kutatott, midőn hírét vette

az MSZP kikiáltásának. Fogta
magát, vonatra ült, a magyar
határra utazott, s az első tele-
fonfülkéből feltárcsázta a Köz-
társaság téri pártszékházat,
hogy telefonon jelentse be csat-
lakozási szándékát. Máig nem
tudni, miért vitte rá a lélek ezt
az élénk elméjű, intelligens fia-
talembert, hogy az akkor Nyers
Rezső által vezetett pártban ve-
szítse el politikai szüzességét.
Azokban az években ugyanis az
MSZP-t nemhogy nem a mo-
dern szociáldemokrata értékek
(bármik legyenek is azok) ter-
mékenyítették meg, de öreg és
fiatal bolsik egyaránt azért ag-
gódtak, hogy a demokratikus

szocializmus és a kommunista
vívmányokra való hivatkozás
elég hangsúlyosan jelenik-e meg
a szervezet programnyilatkoza-
tában.

„Új politikai szervezetünk
baloldali szocialista párt, amely
a maradandó szocialista és kom-
munista alapértékek szintézisét,
a fejlődőképes környezet- és em-
berbaráti társadalom céljait kö-
veti. Szellemiségének gyökerei a
marxi eszmerendszerhez nyúl-
nak vissza, de nyitott minden új,
tudományosan megalapozott
gondolat előtt” – olvassuk a do-
kumentumban, mellyel Hiller-
nek – már ha következetes em-
ber hírében kíván állni – közös-

séget kell vállalnia. Persze nem
vagyunk ostobák, és nem sajdí-
tunk feltétlenül szerves kapcso-
latot egy párt programja és egy-
egy politikusának világnézete
(már ha van neki) között. Így
nagyon is el tudjuk képzelni,
hogy az MSZP-ben nem min-
denki az utóvédharcukat vívó
kommunisták elképzelései sze-
rint gondolta a világ folyását a
rendszerváltozás után, és ha
nagyvonalúak vagyunk – s miért
ne lennénk azok –, a pártot való-
ban megújítani szándékozók kö-
zé sorolhatjuk Hiller Istvánt is.

Ezért is fáj különösen az, amit
most látunk. Mert hogy a politi-
kus az MSZP programját megújí-
tó csoport vezetőjeként kivételes
lehetőséget kapott, hogy megmu-
tassa, mit is tud. Nos, az ered-
mény kiábrándító. Ezt nem csak
mi mondjuk; onnan is tudhat-
juk, hogy mióta július elején
nyilvánosságra hozta Új  ma-
gyar szociáldemokrácia című,
korszakosnak szánt művét, övéi
sem siettek magasztalni az alko-
tást. Leginkább közönynek ne-
veznénk azt a fogadtatást, ami-

Amióta Hiller István az MSZP tagja, a párt a
demokratikus szocializmus hírnökéből a szo-
ciáldemokrácia bajnoka lett. A Hiller szerkesz-
tette új pártprogram ugyanakkor jövőképnek
szánalmas – viszont, miként látni fogjuk, jól
meg lehet vele sérteni konzervatív családokat.

H Kínos mondatok a szocialisták programjában • Személyi villongásokkal terhelt MSZP
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vel a dolgozat találkozott – szer-
zője pedig még csak azt sem
mondhatja, hogy ne lett volna
elég ideje a munkára: a feladatot
másfél éve, az MSZP 2003 tava-
szi kongresszusán kapta.

Kínos mondatok
Emeljük ki szövegkörnyezetéből
a dokumentum legkínosabb
mondatát. „A magyar politiká-
nak ismét az értékek és elvek ver-
senyévé kell válnia. Azzá, ami
volt 1998 előtt” – áll a papíron.
Nem akarunk hinni a szemünk-
nek: ez a velejéig elfogult kilenc-
venhat karakter szerepet kapha-
tott egy megújuló párt nagy-
ívűnek szánt programnyilatkoza-
tában? Ezt a bornírt baromságot
volt képes letenni az asztalra jö-
vőkép gyanánt egy tudós törté-
nész? Hiszen már hogy lett volna
az 1998 előtti magyar politika az
értékek és elvek versenye? Kér-
dezzük csak meg bármelyik szo-
cialistát: őszintébb/józanabb pil-
lanataikban maguk is el fogják
ismerni, hogy a Horn-kormány
ideje maga volt a megtestesült
posztkádárizmus és mutyivilág.
Meg aztán ott ágaskodik ben-
nünk a kérdés: az 1998 előtti bé-
keidők emlegetésekor netán az
Antall-kormány négy évét is ide
tetszettek érteni? Mert ha igen,
akkor sürgősen át kell írni a tör-
ténelemkönyveket és a korabeli
újságcikkeket, és kiretusálni be-
lőlük egy s mást. (Arra, hogy
esetleg a rendszerváltozás előtti
kort is idesorolták, gondolni sem
merünk.)

A szöveg másik gyalázatos ré-
szét személyes megtámadtatás
okán említjük. „A család évtize-
dek óta tartó válságát a konzer-
vatív, avítt felfogás okozza, amely
szerint a nő helye a konyhában
van, s a férfi az úr a háznál” – ol-
vassuk a dolgozatban. Ha utóbbi
slampos bulvármondat nem ten-
né eleve lehetetlenné a mondani-
való érdemi megfontolását, ak-
kor e fogalmazást kikérnénk ma-
gunknak minden konzervatív
férfi (és merjük remélni: nő) ne-

vében, akik kiegyensúlyozott há-
zasságukban a családi szerepek
egészséges megosztását valósít-
ják meg. E gagyi tétel ráadásul
történelemhamisítás. A szocialis-
ták reménységének ugyanis tud-
nia kellene: lószart az általa em-
legetett konzervatív felfogás
eredményezte a család válságát.
Ennek bizonyítására csak körül
kellene nézni, és meglátni a
tízezerszám létező, nagyon is jól
működő (= boldog) konzervatív
családokat – amint éppen azt
üzenik Hiller Istvánnak: lehet
szépen leszállni a konzervatív
családfelfogásról, öcsi!

Ha pedig valaki megkérdezné
őket, biztosan elmondanák: a
család válságának okai éppen-
séggel a szocializmus idején hatá-
lyos társadalomképben keresen-
dők. Magyarországon néhány
százezer bérelszámolónak, kö-

zérti eladónak, szövőasszonynak
lenne egy-két szava arról, hogy a
nagy kísérlet idején az állampárt
valóban a konyhában, avagy ép-
penséggel a munkapad mellett
szerette-e látni őket. Nagycsalá-
dos anyukák meg mostanában
arról tudnának mesélni, hogy
milyen beszólásokat kapnak az
állítólagos konzervatív felfogással
átitatott társadalomtól, ha kettő-
nél több gyerekkel találnak fel-
szállni a villamosra. (Bár – ma-
gunkat előszeretettel tartván sza-
badelvű konzervatívnak, esetleg
„jobblibnek” – nem kenyerünk a
liberálisozás, ehelyt kell utalnunk
a médiából sugárzó liberá-
lis/posztmodern világképre, s a
felborított nemi szerepekre, mint
a család válságának másik okára.)

Ha valaki úgy gondolná, túl
hosszan időztünk a program e
részénél – nos, azon olvasónk-
kal vitatkoznunk kell. Mert ér-
dekes dolog megtudni, hogy az

MSZP mit gondol az állam sze-
repéről – legyen kisebb, de haté-
konyabb –, a környezetvédelem-
ről – „A liberálisok szabad piaci
versenye nem, de a szociálde-
mokraták tisztességes piaci ver-
senye figyelembe veszi a környe-
zet védelmét”, avagy a globa-
lizációról – „támogatjuk pozitív
tendenciáit, de vissza kívánjuk
szorítani káros, negatív mellék-
hatásait”. De még ennél is izgal-
masabb azzal szembesülni,
hogy mit gondolnak a Köztársa-
ság téren rólunk; arról a közeg-
ről – nevezzük társadalomnak
–, melyben politikájukat meg
akarják valósítani.

Végzetes csapás
„A rendszerváltás korának legsi-
keresebb pártja a Magyar Szoci-
alista Párt. Az MSZP az egyet-
len párt, amely két szabad és de-

mokratikus országgyűlési vá-
lasztást nyert meg, s ennek alap-
ján alakított koalíciós kor-
mányt” – írja továbbá a prog-
ram. Ez a mondat úgy, ahogy
van, szemenszedett valótlanság.
A június 13-iki győzelemmel
ugyanis immár a Fidesz is két
parlamenti választást nyert meg
– még ha az utóbbi az európai
parlamenti megmérettetés volt
is. Akárhogyan: a ciklus félidejé-
ben az MSZP-re mért csapást a
szocialisták szemlátomást nem
tudják kiheverni. A vereség kö-
vetkeztében Kovács László beje-
lentette, hogy október 15-én, a
párt tisztújításán nem indul új-
ra az elnöki tisztségért – minek
következtében a politikai élet
baloldali fertályán úgy négy hó-
napra sikerült állandósítani a
marakodást.

A mostani helyzetnek több
tanulsága is van. Az egyik, hogy
lám, mily esendő az ember – a

szó szoros értelmében is. Hiszen
Kovács a minap még maga volt
az MSZP ura és parancsolója,
szálak és bábok mozgatója. Ma
meg? Egy senki, aki örülhet, ha
végkielégítésként megdobják va-
lami uniós tisztséggel – hacsak
Medgyessy Péter és a Fidesz kö-
zösen gátat nem szab törekvése-
inek, hogy ő kaparintsa meg az
EU-biztosi széket. Ebből követ-
kezik a másik következtetésünk:
most egy darabig bizony a poli-
tikában jobbára csetlő-botló mi-
niszterelnöknek áll a zászló.
Amíg ugyanis az MSZP a belvi-
szályaival van elfoglalva, a pár-
tonkívüli (érződik e szón a párt-
állam mocskos lehelete, óh, nyá-
jas olvasó?) kormányfő kedvére
halászhat a zavarosban – és
emelhet fel vagy dobhat a süly-
lyesztőbe politikusokat. Mond-
ják, menesztené korábbi bizal-
masát, Gyurcsány Ferenc sport-
minisztert, és magához kötné
Szili Katalint, az Országgyűlés
elnökét – aki viszont, ha az
MSZP élére ugyancsak esélyes-
nek kikiáltott Hiller István len-
ne a befutó, az államfői széket
célozná meg.

Így van? Nem tudjuk. Min-
denesetre ebben az időszakban
kommunikátor legyen a talpán,
aki a választóknak hitelesen
tudja eladni, hogy az MSZP-ben
nem személyes ambíciók csap-
nak össze, hanem – hogyan is
olvastuk a Hiller-programban?
– itt a politizálás értékek és el-
vek versenyeként zajlik. Eköz-
ben a párt egyes tagjai előszere-
tettel ragadnak tollat, és kisebb-
nagyobb jelentőségű dolgozata-
ikban szorgalmazzák a szocialis-
ták megújulását – ám előbb-
utóbb biztos csak szól nekik va-
laki, hogy ezzel önmaguk ellen
játszanak. Hiszen ennek előfel-
tétele az lenne, hogy a kompro-
mittálódott, szürke, unalmas,
tehetségtelen politikusok távoz-
zanak a pártból. Ja, hogy akkor
jószerivel kiürülne a Köztársa-
ság tér? Ez legyen az MSZP
problémája.                 – ZS. ZS.

Kommunikátor legyen a talpán, 
aki a választóknak hitelesen tudja eladni,

hogy az MSZP-ben nem személyes 
ambíciók csapnak össze
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A második világháború óta nem született olyan kevés gyermek
Magyarországon, mint az idei első negyedévben. A megdöbbentő
adat mellett-mögött ott áll a házasságkötések számának szintén
drámai alakulása, emellett-mögött pedig az új trend: a szingli-lét.

Magyarországon
ZINGLIVILÁG
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Szingli-spíl
Néhány éve, amikor könyv- és
filmsikerek révén bevezettetett a
köznyelvbe a szingli kifejezés, a
maihoz mérten szűk volt a foga-
lom értelmezési mezője. Akkor
az egyedülálló harmincas nő je-
lentette a szinglit. 2004-ben más
a helyzet. Például visszamenőleg
már a filmszakma is szinglifilm-
ként emlegeti a jól szituált, ám
unalmukban, társtalanságukban
bunyózó férfiakról szóló Harco-
sok klubját. A szingli-lét átlépte a
női nem „korlátait”, és átlépte az
életkori meghatározást, sőt: min-
dent átható társadalmi (nem je-
lenséggé, hanem) divattá vált. Ma
már tizenhét éves suhancok, de
negyvenhét éves elvált, többgyer-
mekes asszonyok is előszeretettel
definiálják magukat szingliként –
elég csak néhány társkereső fóru-
mot átböngészni.

Butaság lenne a felsorolás, a
közbeszéd, a reklám- és fogyasztá-
si kultúra, a hazai népesedéspoli-
tika mely elemeiben találjuk meg
ennek a divatnak a kézjegyét –
mondjuk ki inkább nagy meré-
szen, hogy minden a szinglivilág
létrejöttét segíti elő, és, az ellen-
érvekre nyitottan, dőljünk hátra.
Nincs nehéz dolgunk: nézzük a
reklámok képi világát (a reklá-
mok szingli főszereplői harmin-
casok, a családokat ábrázoló rek-
lámok jórészt a német reklám-
kultúra termékei: antipatikus
családmodel le l , öntudatos
házipénztárnok anyukával,
töketlenül vigyorgó apukával).
Nézzük az egyetemek nemek
közti arányait (a későbbi nagy
karriert ígérő szakokon női több-
ség: a közgazdászhallgatók 60, a
joghallgatók 55 százaléka nő).
Nézzük az elmúlt évek népese-
déspolitikai döntéseit (a lakáshi-
telek kamatai másfél éve az eget
súrolják; a 2000. évben a szüle-
tésszám-csökkenést évtizedek óta
először megállító családi adóked-
vezmény rendszerét tkp. meg-
szüntették, míg a helyette kínált
szocpol-emelés csak az új lakásba
költözőket érinti; a családi pótlék

egy-kétezer forintos emelése
ugyanakkor, bár jelentősen ter-
heli az államkasszát, a családok
életviszonyain semmit sem változ-
tat). Nézzük a közbeszéd új fogal-
mait (egyre erősebben van jelen a
családon belüli erőszak fogalma
egy olyan időszakban, amikor nő
az egyszerű élettársi kapcsolat-
ban élők száma; viszont a család
kifejezést a népnyelv máig a há-
zasság intézményéhez köti – te-
hát nem beszél senki családon kí-
vüli, esetleg élettársi kapcsolaton
belüli erőszakról – ezzel mintegy
a család fogalmára kerül pejora-
tív értelmű címke).

Persze világjelenség
Persze világjelenséggel állunk
szemben, amely ráadásul még be
sem gyűrűzött igazán Magyaror-
szágra. Nálunk még csak fő vona-
laiban áll a szingli-létre épülő
ipar, amely Nyugat-Európában
most ért tetőpontjára (társkereső
fesztiválokat szerveznek, vala-
mint életnagyságú, újságolvasó
férfit ábrázoló posztereket, ház-
tartásbeli zajokat tartalmazó
cédéket lehet kapni, vécélehúzás-
sal, köhögéssel, hogy a szinglik
ne érezzék egyedül magukat az
otthonaikban). Tehát nehezen hi-
hető, hogy a népesedés drámai
alakulását hozó tendenciát kor-
mányzati intézkedésekkel meg le-
hetett volna állítani – ugyanak-
kor egyrészt az említett 2000. évi
adat: tény, másrészt lett volna idő
felkészülni a jelenségre, azonban
a jelenlegi kormányzat ezt elmu-
lasztotta. Sőt, mint említettük, a
családon belüli erőszak fogalmá-
nak kormányzati felkarolásával,
indirekt módon, maga is segíti a
család és a házasság intézményei-
nek pusztulását. Bal-fékek című
cikkünkben hosszabban foglal-
kozunk a Hiller István által készí-
tett Új Magyar Szociáldemokrá-
cia című baloldali programmal,
amelyből még egyszer ki kell
emelnünk ide az egyik monda-
tot: „A család évtizedek óta tartó
válságát a konzervatív, avítt felfo-
gás okozza, amely szerint a nő he-

lye a konyhában van, s a férfi az
úr a háznál.” Személyeskedő, trá-
gár, higgadtan érvelő válaszok
helyett leginkább az egyszerű lo-
gikát választjuk: a hagyományőr-
zés csak hagyománytagadó  kör-
nyezetben lehet a hagyomány ká-
rára, ekkor is csak abban az eset-
ben, ha szűk látókörűen ellenáll
a hagyomány megreformálásá-
nak. De ha ezt teszi, akkor sem a
hagyományőrzés okozza a hagyo-
mány vesztét. Tisztelettel várunk
egy remekbeszabott riposztot, de
egyetlen kitételünk van: hadd ne
ismerjük el a házasság reformja-
ként az élettársi kapcsolat „hiva-
talossá” emelését.

Jó a szinglinek? Mind-
egy, ez a divat
Az, hogy a közvélemény sztereotí-
piákat aggat a szinglire, nem
meglepő, hiszen új, még alig-alig
ismert jelenségről van szó. A
szingli a mának él, a barátok je-
lentik a kapcsolatait, állama a cé-
ge, annak adózik, az adó pénzne-
me pedig az idő és az energia.
Amikor holtfáradtan hazatér,
már indul is bulizni, alkalmi part-
nerek váltják egymást, etcetera.
Ez a társadalomban élő kép. Azt
az állapotot azonban, amely sze-
rint a szinglik privilegizált (értsd:
jó) életet élnének, csak a reklá-
mok kívánják láttatni, komo-
lyabb kutatások nem igazolták. A
szingli alapvetően magányos, ma-
gányát rossz dologként éli meg –

kb. egyötödük változtatni kíván a
családi státusán (a pszichológu-
sok, szociológusok őket ideiglenes
szinglinek nevezik, megkülön-
böztetendő az állandósult szing-
liktől. A szinglivilág „korhangu-
lat” voltát az is igazolja, hogy (da-
cára a szinglik alapvetően keserű
szájízének) a médiában személyes
megnyilvánulásnak látszó, volta-
képpen azonban egyszerre trend-
követő, egyszerre trendformáló
véleményekkel is találkozunk. Itt
van mindjárt egy példa. Egy nem
régi TV Sziget-adásban a harmin-
cas műsorvezetőnő közölte, ő el
se tudja képzelni, hogy 25-26 éve-
sen, ilyen elképesztően fiatalon
hogyan lehet gyereket vállalni, s
hogy neki bizonyára nem lenne
türelme ehhez. Hozzátette még a
divatos érvet is, amely szerint
éretten akar majd gyermeket vál-
lalni. (Lábjegyzetként volna stílu-
sosabb, de elégedjünk meg egy
zárójellel: az illető hölgynek sok
erőt kívánunk ahhoz, hogy ötven
éves kora fölött majdani gyerme-
kének serdülőkori nyavalyáival
szemben kellő türelmet tudjon ta-
núsítani.) Egyetlen ilyen eset is
árulkodik a fiatal társadalomban
uralkodó (és nem liberális, mert
az ellenvéleményeseket címkével
ellátó!) hangulatról.

Ciki a gyerek?
A család intézményének romlását
mutatja az a viszont egészen
újkeletű jelenség, hogy már a
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gyermeket vállalókkal szemben is
előítéletek kaptak lángot. Lapunk
korábbi számának egyik jegyzeté-
ben lehetett ilyen konkrét esetről
olvasni, ezen kívül néhány szemé-
lyes tömegközlekedési mintavétel
(két idős hölgy beszélgetése egy
politikusról: „megszületett az új
gyerek – nem baj, telik az adóm-
ból”) mellett az Index egyik fóru-
mában találtuk a következő

gyöngyszemet: „Nekünk a párom-
mal elég nagy ismeretségi körünk
van. Van olyan „fiatalasszony",
aki abban leli boldogságát, hogy
minden egyes találkozáskor az
egyedülállók előtt nagy „boldo-
gan” mesél a házukról, a kocsi-
jukról, és hű de jó, hogy megint
terhes… és még magában biztos
hozzáteszi „na irigykedtek ugye?
megesz bennenetek a penész!” Va-
lószínűleg az ilyen tenyészkocák
miatt van a negatív előítélet.”

Ezek persze lehetnek marginá-
lis el-kiszólások is, de kérdezze
meg bárki az első, útjába kerülő
babakocsis anyukát, mennyire
gyakori a budapesti tömegközle-
kedésben, hogy udvarias férfiak  /
nyugdíjasok / diszkócicák önként
ugranak fel a helyükről, segíte-
nek a 8-15 kilós babakocsi fel- és
leemelésében – és máris van egy
kompetens válasz.

Csituló hullámverés
Nézzük a statisztikát. Az ötvenes
évek baby-boomja, a Ratkó-

korszak gyermekei még, az ő gyer-
mekeik (a 70-es években születet-
tek) már a munkaerőpiacon van-
nak. Ez átmenetileg jó helyzetet te-
remt a nemzetgazdaság szempont-
jából – de ez a jó helyzet is azt je-
lenti, hogy 4 millió aktív kereső
tartja el magát és a többi hatmillió
állampolgárt. A Ratkó-gyerekek
gyerekeinek hulláma már szóró-
dottan jelent meg a korfán. Ezek a
fiatalok most vannak (az eddigi
felfogás szerint…) szülőképes kor-
ban, és éppen az elmúlt években
kerültek ki az egyetemekről. A
szinglivilág éppen ezt a generációt
kapta telibe, ennek az eredménye
pedig az lesz, hogy a „Ratkó-
unokák” generációja már nem,
vagy ha alig kimutathatóan mégis
megjelenik újabb hullámként:
nagyjából abban az időben, ami-
kor a nagy létszámú első Ratkó-
generáció már az eltartotti korba
lép. Úgyhogy alighanem nem túl-
zás, nem riogatás kimondani,
hogy baj van. Olyan jellegű baj,
amelyet az ország lakossága húsz-

harminc éven belől kézzelfogha-
tóan érzékelni fog, eu ide vagy
oda. 

Kizárva mindennemű szalon-
nacionalista gondolatot, említsük
meg a cigánykérdést. A cigánykér-
dés: szociális kérdés. Felemelésük-
nek, társadalmi integrációjuknak
megoldása nem az alanyi jogon
járó segélyekben keresendő – és
nem is az adókedvezmények rend-
szerében, hiszen az össztársadal-
mi arányokhoz képest csekély szá-
mú köztük a foglalkoztatott. Való-
színűleg a két dolog (azaz a pilla-
natnyi megoldás és a későbbiekre
való perspektíva) kombinációja le-
het, amely elindítja ezt a folyama-
tot – de, ugye, azért választunk
kormányt, hogy ő dolgozzon ki
valamit a helyzetre. A rendszer-
változás óta viszont egyik kor-
mány sem talált ki semmi olyat,
ami tényleg használt volna. Pedig
nemsokára ez a kérdés nem csu-
pán szociális probléma lesz, ha-
nem nemzetgazdasági probléma
is. A komolyabb fajtából.
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Támogatás megnevezése

Anyasági támogatás

Terhességi-gyermekágyi segély

Gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási díj

Családi pótlék

Támogatás feltétele Támogatás időtartama Támogatás összege Példa (bruttó 100.000
Ft-os fizetést véve alapul)

Terhességi gondozáson való rész-
vétel, legalább négy alkalom

Egyszeri Az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150  százaléka
(2002-ben 30.150 forint)

A napi átlagkereset 70 száza-
léka

Azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegé-
vel, mely 2003-ban 21.800 Ft

naptári napi átlagkereset
70%-a, azonban 2003-ban ha-
vonta legfeljebb 83.000 Ft

Gyermekszámtól függően 
5-6.000 Ft/gyermek

2002: 30.150 Ft

Kb. 55.000 Ft/hó

2003: 21.800 Ft/hó

Kb. 55.000 Ft/hó

Gyermekszámtól függően 
5-6.000 Ft/gyermek

A szülést megelőző két év alatt
legalább 180 napon át való biz-
tosítotti státusz

A szülést követő 168 napig

Biztosított szülő a gyermek máso-
dik betöltött életévétől a harma-
dik betöltött életévéig, nem bizto-
sított szülő a gyermek születésé-
től a gyermek harmadik betöltött
életévéig

A terhességi-gyermekágyi segély
lejártától a gyermek betöltőtt
második életévéig

A gyermek vér szerinti vagy örök-
befogadó szülője, alanyi jogon

A gyermek biztosított vér szerinti
vagy örökbefogadó szülője

A vér szerinti, az örökbe fogadó
szülő, a szülővel együtt élő házas-
társ, a nevelőszülő, a hivatásos
nevelőszülő, a gyám stb.

A gyermekek után járó, legáltalánosabb ellátások 

A női emancipáció egyik velejá-
rója, hogy a nők pénzt keres-
nek. Igazából már nehezen is le-
het elképzelni, hogy ez valami-
kor másként volt, de az az adat,
hogy a jogi és közgazdászi pá-
lyán egy-két évtizeden belül női
többség lesz, valóban meglepő.
A nők egyik legfontosabb és ért-

hető érve a gyermekvállalás el-
len a munkába való visszaállás
nehézsége, bizonyos pályákon
lehetetlensége. Egy gyerek leg-
jobb esetben is egy-másfél év ki-
esést jelent a dolgozó nőnek, de
ez a legjobb eset azt feltételezi,
hogy lakik a gyermekre vigyázó
nagyszülő vagy közeli rokon a

környéken, esetleg akad jó (!)
bölcsőde. 

Egy karriert megalapozni a
diploma utáni első öt-tíz évben
kell. Viszont éppen ez az az idő-
szak, amikor egy nő leginkább
alkalmas a szülésre, a gyermek
egészséges kihordására – és
már meg is kaptuk az egyik  leg-
kézenfekvőbb választ a nőtársa-
dalom többségének döntésére. 

A dolgozó nők állását az or-
vos által regisztrált teherbe esés-
től kezdődően törvény védi. A
születéstől a gyermek három
éves koráig járnak különféle jut-
tatások, attól függően, hogy az
anya biztosított-e vagy nem.
Ezek a gyermekgondozás alatt
kiesett pénzt igyekeznek pótolni
– a szakmai előmenetelt termé-
szetesen nem tudják. 

Gyerek kontra karrier?
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Még néhány adat
Még néhány adat, csak hogy a
helyzet komolyságát érzékeltes-
sük. A rendszerváltozás idején a
fiatal nők negyede, ma abszolút
többsége tartja vonzóbb perspek-
tívának a házasságon kívüli életet.
Az állandó kapcsolatra vágyók kö-
zött is csak húsz százalék (!) azok
aránya, akik ezt a kapcsolatot há-
zasság keretén belül képzelik el. A
születő gyermekek közül 2003-
ban minden harmadik házassá-
gon kívüli kapcsolatban született
– ez történelmi mélypont. A szá-
raz adat azonnal megtelik színek-
kel, ha egy nőgyógyászati rendelő
folyosóján végigtekintünk. A csa-
ládalapítás életkori ideje az el-

múlt tizenöt évben négy egész év-
vel tolódott ki; és miközben a hu-
szonévesek szülési hajlandósága a
felére csökkent, az idősebb kor-
osztályban csak harmadával több
újszülött jön a világra. 1970-ben
évi százezer házasságot kötöttek,
ma ez a szám negyvenötezer.

Nemutópia
És végül arról, hogy miként fog
kinézni Magyarország újabb ti-
zenöt év múlva. Nincs az olyan
messze. 2020-ban az ország lakos-
sága legfeljebb kilencmillió lesz.
Ebből az aktív keresők száma
alulról veri majd a hárommilliót.
Tehát míg ma egy kereső, saját
magát is számolva, 2,5 ember tb-

stb-stb. költségeit állja, akkor ez az
arány három lesz. Öröm lesz dol-
gozni. Az első Ratkó-generáció
már évek óta megérdemelt nyug-
díját kapja. A 3-400 és az alatti la-
kosságú aprófalvak tulajdonkép-
pen elnéptelenednek (ez az orszá-
gos átlagnál magasabb GDP-jű,
dunántúli megyéket érinti legjob-
ban), de az ennél nagyobb lakos-
ságú falvak is lehetetlen helyzetbe
kerülnek az elöregedés és a fenn-
tartandó közintézmények (isko-
lák!) standard költségei miatt. Az
urbánus lakosság aránya (az ellen-
tendenciák dacára) kb. tíz száza-
léknyit emelkedik. 

A családmodell egy-gyermekes
lesz, az általános iskolák szülői ér-

tekezletein negyvenes-ötvenes szü-
lők jelennek meg. A gyermek ser-
dülőkori problémáit ötven feletti
szülőknek kell kezelniük, akik
érthetően sokkal kevésbé
megértőek a fiatalok problémái-
val szemben. A gyermek „kirepü-
lési” ideje a szülők időskorára te-
vődik, értsd: a szülők később sza-
badulnak – ez pedig nyilván nem
használ majd a munkahelyi
stressz stb. okán ma is drámai ha-
landósági adatokkal bíró közép-
korú férfiaknak. A gyermekek
többsége nem ismeri majd a nagy-
szüleit, nem lesz kapcsolata idős
emberrel, ami kihat a saját szüle-
inek időskorában mutatott visel-
kedésére, és végeredményben azt
hozza, hogy a társadalmon belül
erősödnek az idős emberekkel
szembeni előítéletek. Azon a tár-
sadalmon belül, amelynek a mai-
nál is jelentősebb részét alkotják
majd az öregek.

És még valami. Utasi Ágnes
szociológus, aki nemrég 600 fős
mintán tanulmányozta a szingli-
társadalmat, megállapította, hogy
a közvetlen emberi kapcsolatok,
illetve azok erőssége kihat a társa-
dalom felépítésére, a társadalmi
integrációra. Szép, új világ, nem
utópia.                           – SZ. B.
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1960
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003

Házasság-
kötés

88 566
96 612
80 331
66 405
45 465
48 110
43 583
46 008
45 398

Élveszületés

146 461
151 819
148 673
125 679
94 645
97 597
97 047
96 804
94 647

Halálozás

101 525
120 197
145 355
145 660
143 210
135 601
132 183
132 833
135 823

44 936
31 622

3 318
-19 981
-48 565
-38 004
-35 136
-36 029
-41 176

8,9
9,3
7,5
6,4
4,5
4,8
4,3
4,5
4,5

Természetes sza-
porodás, fogyás

Házasságkötés
ezer lakosra

Az utóbbi évtizedek főbb népmozgalmi adatai Magyarországon
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Bár sokunk bánatára a rövid
életű Szingli Magazin már nem
ragyog állócsillagként a magyar
sajtópiac zivataros egén, nem
kell intellektuális fogyókúrára
fogni magát annak, aki öntuda-
tos szingliként a buli-pasi
(csajszi)-ruci-lábszőrtelenítés
bűvkörében él, gondosan kerül-
ve minden felelősséget. Bárme-
lyik újságárusnál beszerezheti a
mindkét nembeli egyszeri szing-
li túléléséhez szükséges lapo-
kat. Ezekből következik egy kis
lapszemle, nókomment-jel-
leggel.

Voila (alcím: Az igényes nők
lapja), augusztus–szeptember.
„Flörtölt már olyannal, akivel
társadalmi normák szerint nem
lett volna szabad? Pappal?
Egyetemi tanárával?” „Szerel-
meskedett-e már olyan partner-
rel, akit korábban soha nem lá-
tott, akinek jóformán a nevét
sem tudta?” „Volt-e viszonya
párhuzamosan vagy egymás
után ugyanazon család két kü-
lönböző tagjával, például apá-

val s fiúval vagy két fivérrel?”
„Leitatott-e már férfit azzal a
céllal, hogy ágyba vigye?” (A ki-
értékelésből megtudhatjuk,
hogy magára valamit is adó igé-
nyes nő ezekre a hétköznapi
kérdésekre igennel válaszol.)

Cosmopolitan, augusztus. A
28 éves (grafikus) Kata: „Most
megy a legjobban a sorom! Tele
vagyok megrendeléssel, szak-
mai elismeréssel, lead-
tam az öt kiló súlyfö-
l ö s l ege -
met, a na-
rancsbőrt
csak a té-
v é r e k l á -
mokból is-
m e r e m .
Nincs az a
pasi, aki be-
leillik ebbe
a szingli-
idillbe.” (Az ilyen csúcsnőnek is
viszkethet néha a nunusa, Kata
azonban tudja a frankót: a
megismerkedés harmadik nap-
ján lefekszik a pasikkal, a szakí-

tást pedig úrinő módjára csinál-
ja; nem válaszol sms-ekre, nem
veszi fel a telefont.) „Derüljetek
együtt a múlt havi Cosmo vic-
ces szexsztoriján, közben kép-
zeljétek el: mi lenne, ha a pasid
franciázna a bébiszitterrel, vagy
te lennél az a kis hebehurgya,
aki bugyiját a hűtőszekrényen
felejti. Ha eléred a cikk végét,
és még mindig a könyv van a ke-
zében, cserélj pasit.”

CKM, augusztus. „Amikor
túl vagy a váláson és azt hiszed,
ismét szabad ember vagy, kide-

rül, hogy ez
nem így van. Újabb per a tar-
tásdíj felemeléséért, aljas rágal-
mak terjesztése barátaid köré-
ben (…) Amikor azt mondta az
oltár előtt, hogy nem hagy el a

sírig, akkor sajnos először és
utoljára a mondott igazat.”

FHM magazin, 2003 de-
cember. „És bár manapság
már ízesített kotonok is kapha-
tók, mégis előfordulhat a tra-
gédia: egy erősen ittas, élveze-
tei értékét tekintve kétséges
hajnalon sikerül magad csap-
dába ejteni egy életre. Ha ad-
dig tökölsz a csaj mellett, míg
a gyerek is megszületik, akkor
végképp kész a baj (…) LÉGY
KŐKEMÉNY. Mivel a bírósá-
gok lendületből az asszony ja-
vára döntenek, ne adj esélyt

neki: bizonyítsd be,
hogy alkoholista,
semmire nem tud
odafigyelni – maxi-
mum arra, hogy
rendszeresen benyel-
je a bogyót, amire rá
van kattanva, és aztán
mindenféle alakokat
cipeljen haza a kocs-
mából alkalmi szex re-
ményében. A módsze-

rekről csak annyit: ilyen hely-
zetben bármi megengedett!”
Hát a szinglilapok ellen?          

– A. B. A., S. H.

Nyári szinglilap-piaci körkép
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sszel a legnagyobb keleti
szomszédunknál köztársa-
sági elnököt választanak, s

minden bizonnyal ekkor sem zá-
rul le a több évszázados vita: Uk-
rajna a keleti vagy a nyugati világ
része.

A két legesélyesebb jelölt mint-
egy szimbolizálja ezt a két világot
– Viktor Janukovics jelenlegi mi-
niszterelnök inkább Kelet felé
húzná az országot, Viktor
Juscsenko volt kormányfő, az el-
lenzék vezére pedig Nyugat irá-
nyába fordítaná az ukrán hajót.
Ha június elején rendezték volna
a voksolást, úgy a „jobboldali”
Juscsenko a szavazatok 27%-át,
míg a „baloldali” Janukovics
18%-át kapta volna meg, s ezzel
bejutottak volna a második, min-
dent eldöntő fordulóba (az idéző-
jel azért indokolt, mert az ukraj-
nai politikai élet alapjában nem
jobboldali–baloldali ideológia
mentén hasad). Ugyanakkor az
ellenzék vezérének támogatottsá-
ga hónapok óta stagnál, eközben
a kormányfő kezében remek „ke-
délyjavító” eszközök (fizetés-, ill.
nyugdíjemelés, eredményként
kommunikált megállapodások
aláírása Moszkvával) vannak, no
meg az elektronikus média (főleg
a tévé) feletti ellenőrzés.

Az igazi kampány azonban
még messze van, egyelőre szim-
bolikus üzeneteket küldözgetnek

a jelöltek. Július közepén
Juscsenko például Ukrajna leg-
magasabb pontján, a Hoverlán
(2061 m) – több ezer támogatójá-
nak társaságában – kiadta az uta-
sítást: „Megtisztítjuk a Hoverlát a
szeméttől, Ukrajnát pedig a pi-
szoktól!”. És így is lett – Viktor
Andrijovics pólóban és rövidnad-
rágban takarította a Márama-
rosi-havasokat. Eközben az or-
szág másik felén, Dnipropet-
rovszkban Janukovics kormány-
fő az idei Eurovíziós táncdalfesz-
tivál győztesével, Ruszlánával
énekelte egy szovjet film betétda-
lát, az alkalmat pedig a kohászok
napja szolgáltatta.

A kampány a kívülálló számá-
ra sűrítve mutatja az ukrajnai
közállapotokat: nevezetesen azt,
hogyan működik (komoly fenn-
akadásokkal) a három hatalmi
ág.  S persze azt is, hogy a negye-
dik, a média kinek a szolgálatá-
ban áll. A jelenlegi helyzet a leg-
nagyobb (kijevi, donyecki, dnyip-
ropetrovszki) klánok által támo-
gatott Janukovics malmára hajtja

a vizet. De semmit sem szabad a
véletlenre bízni – az ellenzéki
„Ukrajinszka Pravda” internetes
portál legutóbb hosszú cikkben
sorolta fel a voksolásokon alkal-
mazható csalási módszereket.
Kétségeinek ne legyenek: októ-
ber 31-én és november 21-én
mind a hatalom, mind az ellen-
zék élni is fog ezekkel a lehetősé-
gekkel, a mennyiség és minőség
csak pénz-, illetve káderkérdés.

De ezt külföldön is tudják, s a
figyelmeztetések is jönnek – a jú-
nius végén megrendezett isztam-
buli NATO-csúcson, illetve a júli-
us eleji hágai Európai Unió–Uk-
rajna találkozón Leonyid Kucs-
ma ukrán elnök tudtára adták,
hogy az elnökválasztásnak de-
mokratikusnak kell lennie (eb-
ben az is benne van, hogy a hata-
lom a jelöltek számára egyenlő
médiajelenlétet biztosít). A válasz-
tási visszaélések problémája nem
légből kapott, erre jó bizonyíték a
Jane’s Intelligence Digest (JID)
című hírszerzési-geopolitikai
szakfolyóirat frissen publikált ta-

nulmánya. A szakértők szerint a
nemzetközi közösség által el nem
fogadott, elcsalt elnökválasztás
(lásd kicsiben a munkácsi polgár-
mester-választást) diplomáciai
válsághelyzetet idézhet elő. Igaz,
a nyugati figyelmeztetések nem
valószínű, hogy mély nyomokat
hagynának a jelenlegi hatalom
gyakorlóiban, de persze ebben a
nyugati világ is hibás. Az Egye-
sült Államoknak a tiszta választá-
soknál fontosabb, hogy az ukrá-
nok 1600 fővel jelen vannak
Irakban, Brüsszel pedig nem csil-
lantotta fel Kijev számára a köze-
li csatlakozásnak még az esélyét
sem. A JID elemzői két olyan,
esetleg hatásos szankciót említet-
tek, amelyek akkor léphetnének
életbe, ha a nemzetközi közösség
úgy találja, megmásították az őszi
voksolást. Az egyik ilyen lépés
lenne, ha az EU és az USA nem
adna beutazási vízumot a legfon-
tosabb ukrajnai politikusok szá-
mára (ezt alkalmazzák például
Fehéroroszország esetében); a
másik, ha a Nyugat nem ismerné
el a választások eredményét, s ez
az ország nemzetközi elszigetelt-
ségéhez vezetne. Míg a Nyugat
nem tud vagy nem akar beleszól-
ni az ukrajnai fejleményekbe,
Moszkva nem tétlenkedik. Viktor
Csernomirgyin volt kormányfő, a
jelenlegi kijevi orosz nagykövet
világossá tette, a nagy keleti
szomszéd Janukovicsot támogat-
ja. Ráadásul a Korreszpondent
című kijevi hetilapnak adott in-
terjúban azt is elmondta: az uk-
rán nép nem fogja engedni, hogy
a következő elnök ne törekedjen
a két ország közötti jó kapcsolat-
ra. Persze, tegyük hozzá gyorsan,
az istenadta nép – ha már szóba
került mint önálló tényező – eb-
ben a játszmában inkább eszköz,
mintsem alany.

Tehát a küzdelem elindult az
ukrán elnöki székért, s nagy harc
várható a „hatalom jelöltje”
(Janukovics) és a „nép jelöltje”
(Juscsenko) között. A két Viktor-
ból pedig csak egy lehet a győző.  

– LAGZI GÁBOR

T É M A
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Elindult az ukrán elnökválasztási kampány 

Két Viktor,
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Ukrajna az ellentmondások országa,
ahol egyszerre van jelen a dicső szovjet
múlt és a kapitalizmus kíméletlen világa,
s ahol ma a lakosok többsége szíveseb-
ben beszél oroszul, mint ukránul.

Juscsenkó
kampányol



nagyfokú nézetazonosság el-
lenére – vagy talán éppen
ezért – úgy tűnik, Buka-

restben is egyre kevésbé kíváncsi-
ak a budapesti „demokratikus
koalíció” külpolitikának álcázott
tevékenységére. A legújabb ma-
gyar–román kisebbségi polémiá-
ban ugyanis a Medgyessy-kabinet
maximum statisztaszerepre kár-
hoztattatott.

Rögtön az elején szögezzük le:
a kisebbségi autonómia ügye
nem egyszerűen legitim, európai
példákkal, a jog betűjével és szel-
lemével alátámasztható, hanem
az Európai Unió fejlődési ten-
denciáival összhangban lévő – a
baloldali terminológia kedvenc
szavajárásával élve – „haladó”
törekvés. Nehéz lenne ennél „eu-
rópaibb” ügyet találni, amely
egyszerre épít a regionalizmus,
a szubszidiaritás és a nyelvi sok-
színűség manapság igencsak di-
vatos alapelveire, s amely ennyi-
re szembehelyezkedne a nem-
zetállamok privilégiumait őrző
bezárkózó nacionalizmussal,
euroszkepticizmussal. A hatá-
ron túli magyarok autonómia-
törekvéseinek támogatása pedig
– ellenzékben és kormányon
egyaránt – a Fidesz külpolitikai
programjának egyik legrégebbi
tartópillérének számít. Ha a
helyzet úgy hozta, az Orbán-
kormány diplomáciai úton is
felvállalta az autonómia ügyét,
mint az a koszovói válságot kö-
vetően a vajdasági magyarok
esetében is történt, aligha lehet

tehát „ellenzéki felelőtlenség-
ről” beszélni.

Nagy felhördülés kísérte Or-
bán megjegyzését, hogy az erdé-
lyi magyarságnak „erőt kell mu-
tatnia” céljai elérése érdekében.
(A politikában ugyan mikor nem
kell erőt felmutatni a sikerhez?)
A román többségi elit puszta ke-
gyéből és az etnobiznisznek ab-
ból a balkáni mutyizással keresz-
tezett változatából, amit az
RMDSZ vezetése az utóbbi idők-
ben bemutat, aligha lesz magyar
önrendelkezés Erdélyben. Mint
ahogy a katalánok sem a spa-
nyol-, vagy a dél-tiroli németek
sem az olasz kegynek köszönhet-
ték autonómiájukat – hogy csak
két példát említsünk –, hanem
az alulról jövő következetes és
kérlelhetetlen tömegnyomásnak.
Arról lehet vitatkozni, hogy a
Szász Jenő-féle Magyar Polgári
Szövetség alkalmas-e annak a
szerepnek a betöltésére, amely e
tömegnyomás politikai becsator-
názásához szükséges. Alapvető
axiómák pusztán belpolitikai
okokból vagy tudatlanságból tör-
ténő kormánypárti cáfolata vi-
szont egyszerűen nevetséges, egy-
ben pedig rendkívül káros a ma-
gyar nemzeti érdekekre nézve.

A legnagyobb felzúdulás azon-
ban a magyar autonómiatörekvé-
sek és Románia EU-tagsága kö-
zött vont logikai kapcsolatot kí-
sérte. Pedig ismételten egy köny-
nyen belátható ténnyel van dol-
gunk: Romániával szembeni in-
tegrációs előnye Magyarország

számára potenciális manőverezé-
si teret jelent. Budapest ugyan
nem fenyegetőzhet a román csat-
lakozás elszigetelődéssel fenyege-
tő megvétózásával (bár csupán a
történeti hűség kedvéért tegyük
hozzá: Görögország az elmúlt év-
tizedekben már több alkalom-
mal vonta magára a többi tagál-
lam haragját Törökország és
Makedónia leckéztetésével), de
kellő nyomás esetén Bukarest rá-
kényszerülne bizonyos magyar
szempontok figyelembevételére.
E potenciális mozgástér jelentő-
ségét növeli, hogy az alapvető fel-
készülési hiányosságok miatt a
2007-es román csatlakozás még
nem eldöntött kérdés. Az EU-
ban egyre több az aggódó hang a
román demokrácia balkáni „sa-
játosságait” illetően, s egyre töb-
ben jönnek rá, hogy Bukarest
mihamarabbi felvételét igazából
azon országok erőltetik, akik a
közösségi mechanizmusok szét-
zilálásában érdekeltek. Szapo-
rodnak a súlyos kritikák a csatla-
kozás politikai (és gazdasági) kri-
tériumainak nem teljesítése mi-

att: miközben Romániának fél
éve van, hogy letárgyalja a hátra-
lévő hat legfontosabb csatlakozá-
si fejezetet, Brüsszelben legen-
dák keringenek arról, hogyan
„veri át” a román államigazgatás
szisztematikusan a Bizottságot a
már letárgyalt joganyag végrehaj-
tását illetően.

Ezért aztán nem alaptalan az
a stratégia – Orbán tusnádi sza-
vai ezt célozzák –, amely az erdé-
lyi magyar autonómia ügyét nem
a nyugati fővárosokban idegen-
kedést keltő etnikai, hanem de-
mokrácia-problémaként vetné
fel. Igen nehezen védhető az EU-
konformitása azon jogellenes és
antidemokratikus módszerek-
nek, amelyekkel a legutóbbi ro-

mániai helyhatósági választáso-
kon megakadályozták, hogy az
autonómiát a zászlajára tűző po-
litikai szervezet megmérettethes-
sék. Mint ahogy kevéssé európai
megoldás az is, hogy Romániá-
ban az autonómia és a kisebbsé-
gi önrendelkezés megnyilvánulá-
sai büntetőjogi következménye-
ket, az emberi és polgári alapjo-
gok (szólás-, gyülekezési-, egyesü-
lési szabadság) korlátozását von-
ják maguk után, amit a Székely
Nemzeti Tanácsot szervezőkkel
szemben foganatosított rendőri
zaklatások is bizonyítottak. A cél
tehát annak tudatosítása: a ma-
gyarság autonómia-követelései-
nek elfojtása részét képezi a ro-
mán közélet teljes spektrumára
kiterjedő, és az EU által más terü-
leteken is észlelt súlyos demokrá-
cia- és jogállam-deficitnek.

Hogy az üzenet mennyire cél-
ba talált, jól szemlélteti, hogy pár
nappal később Adrian Nastase
saját kezűleg intézett nyílt levelet
Orbán Viktorhoz, számonkérve
rajta tusnádi kijelentéseit. Rá-
adásul a formabontó és meghök-

kentő román reakció (ugyan hol
foglalkozik egy kormányfő ilyen
szinten egy másik ország ellenzé-
ki politikusainak kijelentései-
vel?) két szempontból is árulko-
dó volt. Nem csak idegességet
tükrözött, hanem egyben jelezte,
Bukarestben mely magyarorszá-
gi politikai erők véleményét te-
kintik relevánsnak a román
nemzeti célokat illetően. Azzal,
hogy Nastase a mostani adok-ka-
pok során a maga szintjére emel-
te Orbánt – mintha legalábbis a
Fidesz kormányozna – megalázó
maflást adott a Medgyessy-kabi-
netnek, látványosan ignorálva a
„hivatalos” magyar kormányzati
álláspontot. Már ha egyáltalán
van ilyen.           – BENKŐ LEVENTE

T É M AT É M A
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Napirenden az erdélyi magyar autonómia?

Pengeváltás
Ismételten csak az unalomig szajkózott vá-
dakkal – szélsőséges nacionalizmus, erőpoliti-
ka, bujtogatás, felelőtlenség stb. – tudott rea-
gálni a hazai balliberális tábor és a román po-
litikum által alkotott egységfront Orbán Vik-
tor tusnádfürdői, az erdélyi magyar autonó-
mia megvalósítását érintő kijelentéseire. 
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Nehéz lenne ennél „európaibb”
ügyet találni, amely egyszerre épít a
regionalizmus, a szubszidiaritás és a
nyelvi sokszínuség (...) alapelveire 
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– Összefoglalná nekünk a Vá-
radra kerülése előtti éveket?

– Naiv gyerekként, Gyulafe-
hérváron éltem meg a rendszer-
váltást.  Ott fejeztem be a gim-
náziumot is, és kezdtem el a fő-
iskolát, amiből négy évet végez-
tem el. Az ottani évfolyamtársa-
im közül igazából csak két-há-
rom személy hagyta el Erdélyt,
ami nem rossz arány, és nagy-
ban köszönhető annak, hogy az
én generációmban talán az át-
lagnál több volt a tenni akaró,
az otthon tenni akaró fiatal.
Amikor Fehérvárról eljöttem,
Hódmezővásárhelyre kerültem,
akkor indult ott a jezsuita rend.
A jezsuita rend egyik jelszava,
hogy ha valami nagyot akarsz,
gyere el jezsuitának. Ez amúgy
igaz is, de ahol a büszkeségre va-
ló hajlamra építenek, a dolog-
nak az lesz a végeredménye,
hogy kibírhatatlanok leszünk, a
saját magunk Bábeljét építjük.
Én szolgálni akartam, az embe-
rek között akartam élni. Pár hó-
napig maradtam csak. Ezután
jelentkeztem Klagenfurtban, a
szalézi rendnél ifjúsági nevelő-
nek, és négy hónap múlva jöt-
tem fel Bécsbe, végül is ugyan-
azt csinálni. Három évet voltam
ott 1991 és 1994 között, és köz-
ben az egyetem posztgarduális
képzéseit hallgattam. Úgy érez-
tem, hogy éveket tölthetek el
Nyugaton, tanulhatok, diplo-
másan hazatérhetek, de igye-
keztem emellett saját bázist is
felépíteni, megteremteni egy sa-
ját egzisztenciát. Hogy arra állva
mondhassak igent az egyház-
nak, és tegyem rá az életemet
egy célra. Eközben még segéd-
munkásként is dolgoztam, épít-
kezéseken dolgoztam, voltam
úszómester, portás, és mellette
valláspedagógiára iratkoztam
be. Lassan megfogalmazódott,
hogy visszatérek Erdélybe. Ak-
kor kezdtem el gondolkodni, ho-
gyan. Akkorra segédmunkás-
ként annyi pénzt összegyűjtöt-
tem, hogy Budapesten lakást
tudtam venni. Úgy éreztem,

hogy ez nekem egy megfelelő
anyagi bázis, bármikor kiléphe-
tek az egyháztól. Sok olyan lel-
késszel találkoztam, akik ötven-
hatvan évesen már elveszítették
a lelkesedésüket, kilépni már
nem tudnak, hiszen egzisztenci-
álisan függnek az egyháztól

– Ez a „védőháló” nem ve-
tette vissza az egyházi munká-
ban?

– Éppen hogy ez adott önbi-
zalmat. Hiszen ha nincs már
meg a lelkesedésem, akkor önál-
ló emberként is biztonságban
érezhetem magam. És ez a tu-
dat lelkesített. Csak az anyagiak
miatt nem kell lelkésznek ma-
radnom. Az, hogy huszonéves-
ként, Váradról jötten, segéd-
munkásként egy pesti lakást
tudhattam a magaménak, hihe-
tetlen lendületet adott.

– Ez a lendület vitte Nagy-
váradig?

– Pontosan, ekkor, ’94-ben je-
lentkeztem a váradi püspöknél,
Tempfli Józsefnél azzal, hogy
szeretnék ifjúsági munkát vé-

gezni, egy ifjúsági szervezetet
létrehozni. Megvoltak már a
konkrét terveim, és egyúttal el-
döntöttem azt is is, hogy lelkész
akarok lenni. Őszintén vállal-
tam, őszintén is csinálom azóta
is – és szerintem az a lényeg,
hogy most itt vagyok, és tenni
akarok valamit. Ha ez örökké
tart, akkor örökké. De a lelkészi
tevékenységem nem fog kiüre-

sedni soha – ebben tett biztossá
a megteremtett anyagi bizton-
ság. Mondtam tehát ’94-ben a
püspöknek, hogy nem szeret-
nék például plébános lenni, ha-
nem egy alapítványt szeretnék
létrehozni. Az egyházjogász Ist-
ván bátyám segített kitalálni az
alapítványt jogilag, hogy az ál-
lamnak is megfeleljen, meg az
egyháznak is, de mégse függjön
egyiktől se. A püspök úr elfo-
gadta a kérésemet, és ’94 októ-
berében szentelt pappá, sőt ki-
nevezett az egyházmegye ifjúsá-
gi lelkészének. Az egyházmegye
konkrétan is segített, egy akkor
szeméttelepként működő telket

adott. Ezt még az ötvenes évek-
ben adományozta az egyházme-
gyének egy tanítónő, azzal a ké-
réssel, hogy ott Szent Erzsébet
tiszteletére egy templomot épít-
senek. A lelkészlakást fel is épí-
tették, abban gyakorlatilag haj-
léktalanok laktak, de igazából
ott nem volt élet. Ezt a telket
kapta meg a szervezet, és én
megígértem, hogy a környékbe-
li embereknek egy kápolnát épí-
tek rajta, az adományozó szán-
déka szerint. Nem dómot, két-
tornyú templomot, csak egy egy-
szerű kápolnát, és ez, hála Is-
tennek, meg is valósult. 

– Mikor készült el maga a
Posticum épülete?

– Egy egész évig csináltuk a
terveket egy váradi műépítész-
szel, Szabó Arnolddal, aki an-
nak idején a nagyváradi városi
építészeti iroda vezetője volt, és
nélküle talán már rá se ismer-
nénk Váradra. Azért tartott eny-
nyi ideig, mert a felépítendő
háznak a lelkét akarta megérte-
ni. A végeredmény egy talán
nem is kifejezetten modern ház
lett, amelynek mégis sok nyu-
gatról érkező vendég csodájára
jár. Én úgy fogalmaznék, hogy
olyan a Posticum, mint egy
örömkitörés, egy válasz az előző
évtizedekre, az építészet nyelvén
megfogalmazva. Egyszerű embe-
rek építették, a műépítész meg-
halt, a mérnökök elvesztették a

A Nagyvárad városközpontját kikerülő főút elmegy a Posticum nevű
katolikus kulturális központ mellett is. Pedig érdemes legalább egy
napot maradni a Pece-parti Párizsban, és felkeresni ezt a helyet is –
meglepően gazdag programválaszték, olcsó szállás és barátságos
légkör fogadja az érkezőket. A házat létrehozó alapítvány éppen egy
évtizedes múltra tekint vissza. Erről az évtizedről és az erdélyi pers-
pektívákról kérdeztük Rencsik Imrét, a ház megálmodóját.

Interjú Rencsik Imre nagyváradi katolikus lelkésszel

Saját tánc

Õszintén vállaltam, õszintén 
is csinálom azóta is – és szerintem 
az a lényeg, hogy most itt vagyok,

és tenni akarok valamit. 
Ha ez örökké tart, akkor örökké
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koncepciót, egyszerű skiccek,
rajzok alapján rekonstruáltuk
az építész akaratát; a ház létre-
jötte még építészetileg is csoda.

– Az építkezés ideje alatt
mit jelentett az ifjúsági lelké-
szi munka?

– Ez a státus arra kellett,
hogy nyugati, a katolikus egy-
házhoz tartozó szervezetekhez
bekopogtathassak. Tehát a kato-
likus egyház, az egyházmegye
segítsége nélkül ez a ház nem
állna. Kellett a lelkesedésem,
úton voltam éjt nappallá téve,
akkor már megvolt a magyar ál-
lampolgárságom, tehát én már
magyar állampolgárként men-
tem haza. Erről jut eszembe a
magyar miniszterelnök nyilatko-
zata, hogy minek kell magyar ál-
lampolgárság a határon túliak-
nak, azért-e, hogy nyugatra
menjenek, hát ez a válaszom er-
re. Lehet, hogy vannak olyanok
is, akik ezt arra használnák fel,
még az is lehet, hogy ők vannak
többségben, ezt nem lehet tud-
ni. Én magam viszont becsület-
sértésként éltem meg ezt a nyi-
latkozatot. Nekem nem azért
kellett a két állampolgárság,
hogy nyugatra menjek kirándul-
ni vagy letelepedni. Sokkal tevé-
kenyebb lehettem, és hozzásegí-
tett ahhoz, hogy tegyem a dolgo-
mat. Ha kaptam egy telefont,
másnap Münchenben tudtam
lenni ott, ahol kellett. Nem kel-
lett vízumért sorban állni, nem
packáztak a román vámosok. A
pályázati eljárás könnyebb lett,
jobban jelen tudtam lenni, a le-
hetőségeket jobban ki tudtam
használni. A státusommal job-
ban odafigyeltek rám a külföldi-
ek is, az osztrák püspöki kar, a
német püspöki kar, a különbö-
ző alapítványok, egyházi közös-

ségek. Nem volt mindig könnyű,
volt, amikor annyi pénzem nem
volt, hogy húsvétra hazajöjjek,
de a legkisebbektől a legna-
gyobb közösségekig mindenho-
va eljutottam. 

– Mikor készült el a
Posticum?

– A házat ’96-ban kezdtük
építeni, és négy év múlva adtuk

át. A megnyitás is folyamat volt,
lassan vezettük be a váradi köz-
életbe, programokat szervez-
tünk, egyszerűen és félszegen
kezdtük. Itt jött be Zsugán Gyu-
la a képbe, ő az, aki a legtöbbet
segítette; a háznak a lelkét töké-
letesen megérezte. Ahol én csak
tapogatóztam, ő ösztönösen és
otthonosan járt, és a ház arcula-

tát ma is ő formálja az általa
szervezett programokon keresz-
tül. 

– Mi működik ma a
Posticumban?

– A kápolnát ugye említet-
tem, alatta van egy szinte min-
denféle kulturális eseményre al-
kalmas, hangulatos jazzbár. Mi-
énk Erdély legnagyobb folyóira-

tolvasója. Körülbelül száz folyó-
iratot járatunk; ezek költsége
nagyon megterhelő, különösen
az angol folyóiratok drágák. Re-
gisztrációért ingyenes Internet-
hozzáférést teszünk lehetővé.
Minden szombaton negyventa-
gú gyermekkórus és ifjúsági kó-
rus próbál nálunk, van játszó-
házunk is. Minőségi, olcsó szál-

láslehetőség mellett külön diák-
szálló részlegünk is van – össze-
sen mintegy ötven embert tu-
dunk elhelyezni. Gyönyörű
nagyelőadónk van, amelyben
nem csak saját rendezvényeket
tartunk, hanem igény esetén
bérbe is tudjuk adni. Állandó
filmklubunk műsorán itt meg-
szerezhetetlen, nem játszott
klasszikus művészfilmek szere-
pelnek. 

– Mit tartanak fontosabb-
nak, a kultúraközvetítést vagy
a vallásosságot?

– A vallásosság csak nagyon
finoman hatja át a programokat
és a szolgáltatásainkat. A vallá-
sosság hozzátartozik az életünk-
höz, nem elsődleges cél. A nagy-
termet persze szívesebben adjuk
ki olyanoknak, akiknek az elve-
ik, célkitűzéseik, tevékenységük
megfelel a ház arculatának. Fi-
lozófiai konferenciánk is volt,
többször is. Elméleti rendezvé-
nyeinkhez tudatosan olyan té-
mákat keresünk, amelyeknek
vékony a szakirodalma, hiszen
azt szeretnénk, hogy minél több
gondolat, megszületendő esszé,
publikáció kötődjön legalább
ennyiben is a Posticumhoz. 

– A váradiak hogyan fogad-
ták a megnyitást? Használják,
elismerik a házat? A folyóira-
tolvasóban sok a kinyitatlan
szám…

– Én nem is Váradra tervez-
tem a Posticumot, hanem Ko-
lozsvárra. 

– Várad kompszerepet töl-
tött be régen, és ma is ezt
akarja.

– De Várad ma már csak
tranzitváros. Büszkék lehetünk,
azt hiszem, a múltra, jól esik
gondolni rá. De hagyjuk azt
érintetlenül. Én a megnyitás óta
már tudomásul vettem azt, hogy
ez tranzitváros. Megfogan talán
Váradon egy-egy vers, de egyre
kevesebb. És az is csak átutazó-
ban. Én Kolozsváron akartam
ezt csinálni, de a püspöki karnál
nem tudtam elérni. Persze azt
már elmondhatom, hogy ismer-

saját zenére
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A Posticum internetes címe: www.posticum.ro
Az Innovabis Közhasznú Alapítvány bankszámlaszáma:

11701004-20201856 (Az Innovabis a Posticum és a hozzá tar-
tozó projektek Magyarországon bejegyzett alapítványa. A szám-
laszámra érkező pénzbeli adomány egésze leírható az adóból!)

„Én szolgálni akartam, az emberek között akartam élni”
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nek bennünket, és ez nagy do-
log, nem is csak azért, mert a
centrumtól messze vagyunk. Hi-
szen nem vagyunk rendszeresen
jelen a médiában, nem politizá-
lunk, nem menedzseljük ma-
gunkat, de már ismernek. Talán
mert van üzenetünk. Több kri-
tikát kapok a német püspöki
kartól, több helyről, hogy lehet-
ne több a program. De a mi
programjainknak színvonala
van, üzenete van. Hogy így mű-
ködtetjük a házat, annak nagy-
szerű visszaigazolása az, amikor
messziről jönnek az emberek
csupán megnézni az intéz-
ményt, bekopognak, hogy meg-
nézhetjük-e… autók lassítanak
le a ház előtt.

– De a váradiak ezek szerint
nem nagyon fogékonyak a
programokra.

– Annyira nem, mint vártuk.
Beszélhetek némi ellenszélről is
a helyi média, a helyi kultúra,
irodalom, a helyi döntéshozók
felől. Lehet, hogy még húsz évre
van szükségünk, hogy egy új
nemzedék felnőjön.

– Ha az új nemzedékre épí-
tenek, akkor lássuk, milyen a
programok visszhangja a he-
lyi diákszövetségen belül, mi-
lyen velük a viszony. Milyen ez
a bizonyos új nemzedék? Er-
délyben a diákszövetségek ja-
va be van kötve a politikába.

– Igen, ezt érezzük mi is. Jön-
nek az egyetemisták, és türelem-
mel kell néznünk, hogy aztán
lassan elmaradnak. De hiszünk
abban, hogy ha nem is csoporto-
san, de egyesével-kettesével visz-
szajárnak. Amit a házban kap-
tak, talán visszahozza őket. Egy-
előre erre tudunk építeni, mon-
dom, én nem ide akartam ezt.
De az egyre több magyarországi
(és visszajáró!) vendég mellett
azért a néhány helybeliért is
megéri. Nem a létszám a fontos.
Mondok erre egy példát. A püs-
pökség néhány évvel ezelőtt el-
adta a lelkészlakást Magyarcsé-
kén, ahol már nincsenek katoli-
kus hívek, illetve egy kezemen

meg tudnám számolni, mennyi-
en vannak. Én ott segítőként vol-
tam jelen mint lelkész. Gyula öt-
lete volt, hogy járjunk ki a pász-
tor nélkül maradt hívekhez. És
évekig kijártam oda azért a két-
három emberért, elvégeztem a
szertartást. Hogy legalább mél-
tóságteljes legyen a búcsúzás.
Nem többért. Nem visszahozni a

múltat. Nagyon sok helyen ezt a
szándékot tapasztalom, nem is a
politikában, hanem az általános
szemléletben. Szobrokat ava-
tunk, vissza akarunk menni a
múltba, és várakat akarunk be-
venni. Minek? Rekonstruálni
akarjuk a múltat, miközben
nem renováljuk a jelent? Ezzel
épp a múltat szentségtelenítjük
meg. Hiszen az elmúlt. Vonjuk
le a következtetéseket, tanuljunk
belőle nyitottan, tisztelettudás-
sal, de ne rendezzük be múze-
umnak a jelenünket. Ezért is
megéri a Posticumot fenntarta-
ni. Mert egy merőben új felfogás
és új gondolkodás rekvizítuma.
És nem műtárgy, hanem lélek-
kel bíró, életre váró, arra alkal-
mas intézmény. 

– A Posticumon kívül van
egy autószerelőműhelye is. El-
mondom, mit tudok róla. Beül
a mikrobuszba, leutazik Dél-
Erdélybe, és kilátástalan jövő-
jű, szórványvidéki magyar
gyerekeket hoz Váradra. A
műhelyben szakmát tanulnak,
munkát kapnak, magyar nyel-
vű környezetben dolgoznak,

majd a szakmát megsze-
rezve hazamennek.

– A gyerekek között,
akik nálunk megfordul-
tak, voltak déliek is, de jó-
részt a Bihar megyei árva-
házaktól kerültek hoz-
zánk. Hogy ezek magyar
gyerekek vagy nem, erre
én nem fektettem akkora
hangsúlyt, mint Böjthe
Csaba. Ez, amit elmon-
dott, az ő projektjére egy
az egyben illik. Ez Dél-Er-
délyben fontos is, nálunk
a szociálisan hátrányos
helyzet a kiválasztás el-
sődleges szempontja. Jön-
nek, koszt és lakhatás in-
gyenes, szakmát kapnak,
dolgoznak, és ami a leg-
fontosabb: megtanulnak
dolgozni. 

– Jövedelmező a mű-
hely?

– Hát lassan, ha nem is
az, de nem is deficites. A kezde-
ti fenntartás költségeit a svájci
fizetésemből álltam. Három éve
dolgozom ott, három faluban
mint segédlelkész. Az eddigi de-
ficit is azért volt, mert csak fia-
talokat vettünk fel

– És az indulótőke honnan
volt?

– Nyugatról kaptuk a szerszá-
mokat, egy egész műhelyt sike-
rült megszereznem egy árveré-
sen. 

– Ezen kívül van más pro-
jekt is?

– Igen, egy kavicsbánya, egy
asztalosműhely és egy építkezé-
si cég. Ezek ugyanilyen módon
működnek. Az építkezési cég-
ben azokkal az emberekkel ta-
níttatom a fiatalokat, akik a

Posticum felépítésében részt
vettek. A cél ezeknél is az, hogy
megtanuljanak dolgozni. Ren-
getegen jönnek, rengetegen
mennek. Akik nem mutatnak
hajlandóságot a munkára, az
egyéni fejlődésre, azoktól elbú-
csúzunk. Tudom, hogy fiatalok-
kal szemben elnézőbbnek kelle-
ne lennünk, de sajnos nem en-
gedhetjük meg magunknak. És
olyan az élet ebben az ország-
ban, hogy a fiatalok sem enged-
hetnek meg maguknak egyetlen
perc kihagyást sem. A későbbi
életben sem tapasztalnak több
elnézést magukkal szemben.
Megköveteljük a jó hozzáállást,
de honoráljuk is. Az összes ilyen
vállalkozásban meg a
Posticumban együttvéve jelen-
leg mintegy negyven ember
megélhetése biztosított. A másik
célunk az volt, hogy az ezekben
majd egyszer megjelenő profitot
a Posticumba forgassuk, és így
anyagilag független legyen.
Mert ha anyagilag független, ak-
kor szellemileg is az. Nem úgy
kell táncolni, ahogy fütyülnek,
hanem megvan a saját tánc a sa-
ját zenére.

– Az alapítvány ad-e ösztön-
díjakat fiataloknak?

– Van néhány ösztöndíja-
sunk, de a fő cél nem a pályázás
megtanítása, hanem a munka
megtanítása – ezért tarjuk fenn
az említett műhelyeket. Most
nagy divat a pályázatírás, még a
pályázatírás oktatása is divatos
lett, de én nem tartom ezt jó út-
nak. Hogy pályázzunk, pályáz-
zunk, azt se tudjuk, honnan jön
a pénz, azt hogyan szerezték
stb. Akik nálam dolgoznak, tud-
ják, hogy honnan van a pénz.
Megbecsülik. Míg akik pályázati
úton szerzik, sose fogják érezni
azt, hogy az az övék. A Posticum
felépülésében is segítettek pá-
lyázati alapok. Ez járható út le-
het egy világos céllal bíró alapít-
vány esetében. De pedagógiai
hiba, ha egy fiatalba nevelik be-
le, hogy nem dolgozni kell, ha-
nem pályázni. – SZÁLINGER BALÁZS
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jelenlegi népszerűségi listá-
kat vezető Szerb Radikális
Párt már 1992 végén meg-

hirdette: ki a magyarokkal a Vaj-
daságból. Ennek a pártnak az ak-
tivistái, szimpatizánsai magyarok
százait verték meg a kilencvenes
évek elejétől napjainkig, hol disz-
kóban, hol a buszon, hol a játszó-
téren, a szerb–horvát háború
alatt pedig a szerémségi Herkóca
magyarjait egyszerűen kiebrudal-
ták otthonaikból. 1995 után,
amikor az 1991-ben fellázadt
szerbek tömegesen elmenekültek
Horvátországból, tovább romlott
a helyzet. Több mint százezer ott-
honát vesztett, a nacionalista ide-
ológiával mélyen átitatott szerb
érkezett a Vajdaságba, teljesen
megváltoztatva az etnikai viszo-
nyokat. Hosszú lenne itt sorolni
az általuk elkövetett atrocitáso-
kat, és felesleges is. Aki akarta,
már akkor hallhatta a délvidéki
magyarok panaszát, de a balolda-
li magyar véleményformálók sü-
ketek maradtak. 

Szóval a helyzet Délen válto-
zatlan, mégis valami új, ismeret-
len dolog történt. Nem
Temerinben vagy éppen Szabad-
kán, hanem Budapesten.  A ma-
gyar média az elmúlt fél évben
felfedezte, hogy mi folyik a Délvi-
déken. A baloldali újságírás béní-
tó közönyén először az újvidéki
katolikus temető feldúlása tört
át, azután jöttek a cikkek a Nép-
szabadságban és a Magyar Hír-
lapban, sőt utóbb már a TV 2 is
vette a fáradságot, hogy bemutas-
sa a Törökkanizsán magyarságuk
miatt megvert fiatalok történetét.
Tom Lantos amerikai képviselő
levélben fejezte ki aggodalmait,
megszólalt Lamperth Mónika és
Kovács László is. Lehetne fanya-
logni, hogy ez túl kevés és túl ké-
sőn (így van), de nem érdemes. A
délvidéki magyarság veszélyben
van, és a magyarországi politikai
erőknek együtt kellene cseleked-
nie. Az, hogy a kormányzó balol-
dal kilépett a tagadás állapotá-
ból, mindenképpen eredmény. A
veszély az atrocitások ellenére

nem elsősorban fizikai, hanem a
magyar közösség demográfiai jö-
vőjét érinti. Bár a szerb naciona-
lista (magyar fogalmak szerint
szélsőségesen nacionalista) tábor,
a lakosság négyötöde, még nem
fogta fel, a szerb–magyar erővi-
szonyok jelentősen megváltoztak,
Belgrád hátrányára. A 7,5 milli-
ós, haldokló gazdaságú Szerbia
útja Európába fizikailag és politi-
kailag is Magyarországon keresz-
tül vezet, és bármilyen nagymére-
tű tisztogató kampány a délvidé-
ki magyarok ellen teljesen re-
ménytelen helyzetbe juttatná a
délszláv államot. 

Ezt pontosan tudják a szerb
vezetők is, beleértve a nagyszerb
háborúkat korábban őszintén tá-
mogató kormányfőt, Vojiszlav
Kostunicát, vagy Vuk Draskovics
külügyminisztert.  De azt is tud-
ják, hogy a magyarkérdés
végleges megoldásához nincs
szükség fegyverekre, elég az alat-
tomos nyomás fenntartása, ami

miatt 1992–2003 között 50 ezer
magyar menekült el a Délvidék-
ről. Ma is ez a helyzet: a magya-
rok nem fogják tűrni a szerb szél-
sőségesek zaklatásait, a másod-
rendű státuszt. Jönnek majd Sze-
gedre, Pestre, mennek Ausztráliá-
ba, Németországba.  Egykor kö-
zel 30% volt a magyarság szám-
aránya a Délvidéken, a II. világ-
háború végi mészárlások után
26%, 1971-ben 22%, 1991-ben
17%, ma 13%. A trend világos, a
számok riasztóak. Fél évszázad
alatt a közel félmilliós magyarság-
ból kevesebb, mint háromszáz-
ezer maradt, miközben a betele-
pítéseknek hála az egykor félmil-
liós szerbség több, mint
másfélmilliósra növekedett. A
Délvidéken nincs remény, önerő-
ből, jelentős külső segítség nélkül
a magyarság a permanensen ki-
sebbség-ellenes szerb környezet-
ben nem maradhat fenn. Megol-
dást csak egy jól körbebástyázott
területi autonómia hozhatna. Ezt

csak a magyar diplomácia érhet-
né el, és az ügy elméletileg nem is
lenne teljesen esélytelen. Belgrád
előtt a következő években úgya-
nis egy nagy csata áll: Koszovó
státusza. 

Az a szerb vágy, hogy a tarto-
mányt megosszák és az északi
szerb többségű rész az anyaor-
szág fennhatósága elé kerüljön,
illuzórikus. De arra van esély,
hogy a mitrovicai enklávé széles
körű, nemzetközileg is garantált
területi autonómiát kapjon Ko-
szovón belül. Ehhez viszont a
szerbeknek barátokra és a ki-
sebbségekkel való példás bánás-
módra lenne szüksége. Ha a ma-
gyar baloldal uralta külpolitika
nem lenne képtelen a nemzeti ér-
dekek képviseletére, akkor ebben
a geopolitikai helyzetben nagy le-
hetőségek nyílnának meg. Szerbi-
ának el kellene döntenie, hogy
vagy együttműködik az EU és
NATO tag Magyarországgal, és
megadja azokat a jogokat a ma-
gyarságnak, amelyeket maga is
követelt/követel Horvátország-
ban és Koszovóban a szerb ki-
sebbségeknek, vagy folytatja je-
lenlegi politikáját. Az első eset-
ben, példát statuálva a nemzetkö-
zi közösségnek az észak-bácskai
magyar autonóm tartománnyal,
és egy lekötelezett, északi szom-
széddal a háta mögött jó esélye le-
hetne a koszovói szerb területi
autonómia elérésére, és az érté-
kes mitrovicai bányavidék feletti
gazdasági ellenőrzés legalább
részleges megőrzésére. A máso-
dik esetben elfelejthetné koszovói
ambícióit. Nem kétséges, nehéz
lenne megértetni még a szerb na-
cionalizmus kevésbé virulens
képviselőivel is, hogy az első
megoldás Szerbia érdekeit szol-
gálná, de meg kellene próbálni.

A Délvidéken attól, hogy a hi-
vatásos aggódók egy pillanatig
egy valós problémára figyelnek,
lényegében nem fog változni a
helyzet. Marad a lassú pusztu-
lás. Pedig most kellene lépni.
Lehet, hogy 2006-ban már késő
lesz.                              – G. M.

Bármit is gondolunk az elmúlt hetek, hóna-
pok eseményei láttán, délen  a helyzet volta-
képpen változatlan. Rossz az 1920-ban, majd
1947-ben Jugoszláviához került területeken
magyarnak lenni, de rossz volt magyarnak
lenni 5 éve, 10 éve, 50 éve is.

Robbanásveszély a Vajdaságban

Veszedelmes
viszonyok
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N. Pál József: Mohács, Trianon,
Bern…? Hitel, 2004. 7. sz., 64-73.

A szerző az az irodalomtörté-
nész, aki a legpengébb a sport-
históriában. Évekkel ezelőtt
meg is nyert valami olimpiatör-
téneti vetélkedőt a Naptévében,
de nem utazhatott Atlantába,
mert véletlenül Gyárfás Tamás
egyik oldalági unokaöccse ült a
repülőgépen az ő helyén. Félre-
értés – mondták. Rövid írása a
kultúr- és sporttörténet újdon-
ságszerű csiszolása mintegy. Ő
nemcsak azt tudja, mi a népi
irodalom, hanem fejből idézi
Szepesi közvetítéseit, tudja, ki
játszott bekket az Uruguay elle-
ni meccsen, tudja, hol lakott Se-
bes Gusztáv, és anatómusi kéz-
zel boncolgatja a berni vereség
kapcsán a magyar néplelket.
Pompás.

Benke Kálmán: Tátrai útinapló,
1925. Zempléni Múzsa, 2004.
nyár, 67-85.
Kis betekintés szerkesztőségünk

belharcaiba: van nálunk egy fel-
vidéki és egy erdélyi lobbi. Az
előbbiek alcímként lapunkra
szeretnék odatetetni, hogya-
szongya: Sáros, Szepes, Zemp-
lén és Gömör Virtuálisan Egy-
előre Egyesített Vármegyék Hi-
vatalos Közlönye. Utóbbiak egy-

szerűen átkeresztelnék lapun-
kat Fogarasi Magyarságra. Pilla-
natnyilag az előbbiek állnak job-
ban. Benke Kálmán, későbbi
ondi lekipásztor 1925 májusá-
ban sárospataki cserkészként
bejárta a keleti felvidéket: Kas-
sát, Iglót, Poprádot, Felkát, Kés-
márkot, Dobsinát. Társaságá-
ban volt a fiatal Újszászy Kál-
mán – ez a név, reméljük, azért
mond egyet s mást. A Tátra fen-
séges volt már akkor is, a környe-
zetet még nem cseszte el az ál-
lamszocializmus, és azt is meg-
tudhatjuk, hogy Lukácsék, a
református (!) tátraházi (!) mol-
nárok (!) be fognak költözni
Szepesbélára. Istenem! Felvidék

forever. A 79. oldalon
Mecenyétet kéretik Mecenzéfnek
olvasni.

Somogyi Éva: Magyar diploma-
ták a közös külügyminisztérium-
ban. Századok, 2004. 4. sz.,
601-671. 

Az Orvosi Hetilap mellett a leg-
régebben működő magyar lap,
igen, igen, még a Népszavánál
is idősebb. Most szerkesztővál-
tás volt, sőt, a lap felkerült a
netre is, nagyon szép oldalai
vannak, tessék megnézni
(www.szazadok.hu). Ez az, ami-
kor a hagyomány velünk van,
megújul és szórakoztat. Somo-
gyi Éva a laposan dokumentált
tanulmánya egy olyan világba
visz el minket, amikor a nagy-
követek kezdetben saját pén-
zükből reprezentálták országu-
kat, mésalliance esetén azért
számíthattak a Ballhausplatzra,
az apák magukkal vitték fiukat
vagy vejüket követségi titkár-
nak, és egykori muszkavezetők-
ből is lehettek rokonszenves
emberek: ehelyütt Zichy Ferenc
grófra gondolunk. A magyar
diplomaták száma és aránya fo-
lyamatosan emelkedett, és vé-
gül már majdnem csak a képes-
ségek számítottak, nem a szár-
mazás. És mindennek élén egy
olyan uralkodó állt, akit ugyan
mi, protestánsok nem szere-
tünk, de aki ráírta az egyik
osztrák–magyar hadihajón
utazni kívánó nagykövet aktájá-
ra: „Wer zahlt die Kohlen?” Má-
sik világ.

Bónusz trekk:
Csepel. A kerület közéleti lapja,
2004. július 16. (elérhető a
www.csepel.hu honlapról, mi a
nagyszüleinknél olvassuk)

Most ugyan nincs benne Gulyás
G. Gábor szoci verőember agy-
menése (az EP-választásokról:
„nem változtatás, korrekció
kell”, a hitről: „van egy buddhis-
ta oltár is otthon, a gyerek majd
eldönti”, családról: „nekem van
már három, megvalósul a Fidesz-
álom”), de egyébként minden.
Még a kerületi újságok között is
színvonaltalan, rossz papírra,
igénytelenül tördelt lapból meg-
tudhatjuk, hogy elvetették a Ke-
rületi Lelkészi Kör kezdeménye-
zését, marad a Tanácsház utca.
Ezt alig rejtett diadallal jelenti a
címoldalom Orosz Ferenc alpol-
gármester. A szolgálati autó
slusszkulcsát lóbáló Tóth Mihály
polgármester bejárást tartott, és
beszélgetett a gerincút nyomvo-
nalán élő emberekkel. A MEASZ
Csepeli Szervezetében szintén ő
köszöntötte „a Horthy börtöneit
megjárt idős veteránokat” – hogy
nem lehettünk ott. A csúcs azon-
ban minden kétséget kizáróan
Markó Pál, a több irodalmi díjjal
kitüntetett költő, író, magyarnó-
ta-szerző méltatása. Markó verse-
it a Néphadsereg című lapban
nem más, mint maga Baranyi
Ferenc (MTV-Híradó-Ezredvég-
Hegyvidék) mutatta be. A mes-
ter újabb csúcsokra is tört, és
hosszú küzdelem után a Határőr
magazinban is publikált. Mind-
ezt úgy, hogy közben helyt kel-
lett állnia munkájában, a HM
igazgatási és sajtófőosztályán is.
Mit tehetnénk ehhez hozzá?
Komcsik a házban.       – B. A. L.  

Kötelezők röviden • Nyári társadalomtudományi körkép

Olvasnivaló
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Tisztában vagyunk vele, hogy lapunk egy
olyan választékos ízlésű olvasóközönséget,
mint a miénk, nem elégíthet ki. Mármint
harminc teljes napon keresztül. Az alábbiak-
ban olyan folyóiratcikkeket ajánlunk „Visz-
sza, vissza”–kiáltásokkal tüntető olvasóink
figyelmébe, amelyeket betettünk volna a lap-
ba, ha nem happolták volna el őket előlünk,
és tudnánk hozzájuk képeket szerezni.
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Egy éve sincs, hogy
visszaadta lelkét mu-
zikális Teremtőjének
a férfi, akinek brum-
mogó hangja halla-
tán állhatatos nők,
kikezdhetetlen férfi-
ak olvadtak el. 

a a tánc valóban egy víz-
szintes vágy függőleges ki-
fejeződése, akkor csendes,

dögös funky-diszkók mélyen
szövődött szerelmekhez, pilla-
natnyi örömkeresésekhez hasz-
nos és jól bevált ösztönző volt a
fekete férfi, aki nevében hordta
a fehérséget. Barry White.

Bevallom, ezúttal egy átlago-
san hatszáz (600) kemény forin-

tért árusított kiadványt vagdosok
virtuális lemezvágó ollómmal –
senki ne süsse rám az elitista
vagy a draskovitsi magyar való-
ságtól elrugaszkodott tollforgató
billogát. Bármelyik aluljáróban
rábukkanunk az ausztralop-
itekusz és egy norvég sorhajóka-
pitány arcberendezésének ele-
meivel egyszerre felszerelt
Barryre. Mindegy is, mi éppen a
lemez címe, Cool Songs-e, vagy
sem, mert Barrynek minden da-
la jó volt. 

Lágyan beúszó ritmus-alap,
pár szeptimes-majoros dzsesszak-
kord a bongó hangú Fender-zon-
gorán. A dob és a vele szorosan
együttműködő, korgó basszusgi-
tár feszes, de széles lyukakat
hagy: itt van ideje finoman bil-

lentett, félig érintett díszekre is a
Hammond-orgona játékosának.
Négy lassú periódus után átszí-
nezi a hangképet egy vonóskar:
hosszan tartott, érzékeny uniszó-
nókkal feszítik a kereteket, hogy
a teljes asszisztencia pompája kö-
zepette megjelenjen végre a Fő-
nök. Először gyakran csak súg
valamit ott fenn, a neonlépcső
tetején – súgása: mintha
Sztankay István szubbasszusa

borzolná a gerincedet, cigiszag
nélkül. Ilyesmit dörmög, moso-
lyos színnel, lassúdadan: gyere,
bébi, húzódj közelebb, ma este
hallgass meg engem, szivi.

Aztán énekelni kezd Barry
White. Rövid sorok, karcos fe-

ketén, lágy zeneiséggel árnyal-
va. Cseppnyi orrhangot használ
a Mester, na jó, helyenként far-
kastorok-imitációt is, de alapjá-
ban mégis igen kellemes muzsi-
ka áll össze. A versszakok dal-
lamíve nem érdekes, a szomor-
kás mollok egy-egy hangjáról
lépeget át a következő akkord-
ra, ám a refrénben negrólányok
többszólamúsága terít bársonyt
a nagytestű művész elé, aki a
trónra diszkrét rézkórus aktivá-
lása közepette csücsül fel. A dal
utójátékában, ugyancsak pasz-
tellszínű, tágas ütemekben el-
fut pár elegáns, halk gitárme-
net.

Ennyi a zene, ennyi Barry
White, viszont megbízhatóan
ennyi. S ha csak szolid, minősé-
gi liftzenének titulálják is egye-
sek, gyerekcsináló kulisszának
mások, most kinézek a kocsi ab-
lakán, dél van, szemetel az eső,
pantomimban püfög a külvilág,
és nekem jó itt a fekete fickó
hangjával, aki nevében hordta
fehérségét.          – SZILVER OTTÓ

H

Cool Songs

A fekete, aki
fehér volt



The Cure: The Cure
Geffen/Universal
Hol van már a Friday I’m in Love
Cure-ja? Na ez az a kérdés, ami-
ért az igazi Cure-rajongók ütnek.
A nevezett szám amolyan sláger-
tréfa volt 1992-ben az angol
együttes pályáján – azóta min-
denesetre még a saját rajongókat
sem kényeztetik agyon. Átlag két-
évente, csendben megjelenő sor-
albumok, b-oldalgyűjtemény,
besztofalbum, és most címnélkü-
li lemez. Ilyenkor szokás azt
mondani, hogy megújulás, kor-
szakváltás, satöbbi. Nem tudni,
ebből mi igaz, mindenesetre sok
különbség nincs a mostani meg
az előző lemezek között. Négy-öt
figyelemreméltó dal (pl. a Lost, a
kislemezdal The End of the
World, Anniversary), a többi a jól
ismert depressziós, klausztrofóbi-
ás Robert Smith-aura. De olyan
átütő erővel, hogy talán ez lett az
eddigi legsötétebb Cure-lemez.
Nyolcadik helyen nyitott az an-
gol eladási listán, a kritikusok
ünneplik; a szakmai siker a jó
másfél évtizeddel ezelőtti hőskor
óta most a legnagyobb. A rajon-
gók viszont (már amennyire ez a
netes fórumokból kiderül) meg-
osztottak: sokan az albumról le-
maradt, az interneten pillanato-
kon belül elterjedt felvételek
mellett voksolnak.

Best of Megasztár
Sony Music
Hónapok óta véget ért a tehet-
ségkutató-valóságsó-műsorfo-
lyam, és a TV2 még mindig üti a
vasat. Nem is baj. A Megasztár

ugyanis valódi sztárokat adott a
piacnak. Az új kiadvány egy
cédé, amely a bearanyozódott vá-
logatásalbumot követi. A döntő
legjobbnak ítélt dalai - stúdióban
rögzítve. Vannak elszúrt és fel-
emelő pillanatok. Mindkét Beat-
les-számból roncsot csinált a
Megasztár zenekar értelmezte
újra a két klasszikust. Ordítóan
rossz felvétel ezen a kettőn kívül
nincs is. De vannak telitalálatok.
A hamar kiesett Szabó Leslie
Streets of Philadelphiája hason-

lóan hátborzongató, mint az ere-
deti. Kandech Evelyne, Gáspár
László, Schmidt Vera és a győz-
tes Tóth Veronika dalai feltétle-
nül a jobbak közé tartoznak, de
az igazi gyöngyszemek Galam-
bos Dorina és Oláh Ibolya felvé-
telei. Az előbbi egy (itthon) nem
nagyon ismert együttes, az ame-
rikai Cake egyik legjobb számá-
ra húzott tökéletes női hangot,
míg a másik Máté Péter hazám-
dalát énekelte fel. Ugyan nem
olyan átütően, mint magában a
műsorban, de ha csak ez lenne a
lemezen, már akkor is megérné.

Inner Circle: The Best of Inner
Circle – Sweat A La La La La
Long
Warner
Harminc éve nyomja a nyári
talpalávalót az Inner Circle. A

reggae populárisabb felfogását
képviselő együttes időről időre
mindent letaglózó megaslágert
ültet el a fülekben. Ezeknek a
számoknak egy a bajuk: a címük
alapján elég nehezen beazonosít-
hatók. Fene gondolná az eltelt
évek után, hogy a Sweat nem
mást takar, mint a La-la-la-la-
long-ot. A mázsás reggae-
zenészek erre is találtak ellen-
szert: a besztof címében szere-
peltetik. Aki meghallgatja a le-
mezt (háttérzenének kitűnő, fő-
leg nyáron), meggyőződhet róla,
hogy az Inner Circle nem egyszá-
mos együttes. Következnek a
meglepetések: jé, ez is az övék?
És igen, övék a Rock with You, a
Da Bomb, a Bad Boys, a Games
People Play is – korszakos sláge-
rek. A lemez egységes színvonalú
(bár a nagy számokat az elejére
pakolták), ugyanakkor hadd je-
gyezzek meg kettő pici fekete
pontot: a három új dal mellett
van két balul elsült feldolgozás:
az egyik a Beatles kedves infanti-
lizmusának fő rekvizítumát, az
Ob-la-di ob-la-dát írja át, a másik
az IC saját címerállatát, a Sweat-
et. Kedves jamaikás barátaim:
klasszikusokhoz nem nyúlunk!

Blondy: Dulce & amar 
Catmusic kiadó
A név első hallásra ismerősen
hangzik, azonban nem a jól is-
mert Blondieról van szó – két ki-
éltnek tűnő román szőkeség vá-
lasztotta ezt a nevet kettősüknek. 
A páros a nemzetközi trendnek
megfelelően funkys-fekás-latinos
stílusban utazik, a borító beállí-
tásai alapján eggyel kevesebb nő-
ből álló Destiny's Child szeretné-
nek lenni, ha nagyok lesznek.
Szövegkönyv helyett széthajtogat-

ható posztert kapunk a cd-vel, a
líra helyett inkább a hölgyek bá-
jait hangsúlyozandó. A dalok
amúgy rendben vannak, sőt né-
hányuk fülbemászónak tűnnek
– ha nem is azok, amelyekben
vélhetően Kozsó vokálozik a hát-
térben, természetesen románul.
Bár megmosolyogtató egyes mo-
tívumok konkrét lenyúlása nap-
jaink világslágereiből, el kell is-
mernünk, hogy még így is több
munka és zenei tudás van ben-
ne, mint az itthon dívó „Szállj,
csak szállj!”-jellegű magyarítá-
sokban. Sőt, összességében az al-
bum egyik hazai tinigroupnak
sem válna szégyenére, vígan el-
lennének vele a slágerlistákon
néhány hetet-hónapot.

Yann Martel:
Pi élete
Európa
Könyvhétre
jelent meg ez
a regény, és
azóta kide-
rült, nem lan-

dolt az eladási listákon, nem lett
nyári olvasmány, nem lett siker-
könyv. Csak nálunk. Booker-
díjas, ezer nyelvre lefordított
könyvvel van dolgunk, a kiadó az
eredeti kötet- és borítótervet kap-
ta, és mégsem. Pedig sikerre volt
predesztinálva. A regény egy
megdöbbentő történetre épül –
ilyen-olyan (racionális aggyal is
elképzelhető módon) egy mentő-
csónakban találja magát egy fiú
és egy tigris, a mentőcsónak pe-
dig a Csendes-óceánon ringató-
zik. A regény az életben maradás
regénye, kis Hemingway-beütés-
sel, kis Robinson-éllel, de még az
egyik Tarzan-regényből is szere-
pelnek itt minták. Mást nem is
érdemes mondani a történetről,
hanem csak annyit: felemelő, tö-
kéletes remekmű, az év talán leg-
jobb regénye, ami magyar nyel-
ven olvasható. Listára már biztos
nem kerül nálunk, de kérném az
Európát, ne zúzassa le a példá-
nyokat, elfogynak azok egyszer. 

– S. H.
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Zseni? Bizonyosan. A
XX. század egyik leg-
nagyobb festőjének,
Joan Mirónak külö-
nös képi világával
már nemcsak kiállító-
termekben, galériák-
ban találkozhatunk.
Pólókon, bögréken is
láthatjuk képeit, sőt
divatos kávéházak be-
rendezésekor is szíve-
sen merítenek belső-
építészek a barcelo-
nai születésű művész
alkotásaiból. 

párizsi Pompidou központ-
ban nemrégiben bezárt

Miró – A világ születése cí-
mű tárlat az alkotó 1917–34 kö-
zötti műveiből válogatott; a buda-

pesti Szépművészeti Múzeumban
július 7-én megnyitott kiállítás a
pálya egészéről akar keresztmet-
szetet mutatni. A madridi Centro
de Arte Reina Sofia Nemzeti Mú-
zeum gyűjteményéből rendezett
tárlat a szépművészeti 90-es évek-
ben kezdődött, 20 századi klasszi-
kusokat (Henry Moore, Alberto
Giacometti, Corneille) bemutató
sorozatának folytatása, s Buda-
pestet megelőzően Santiago de
Chilében és Szófiában volt látha-
tó. A mélyföldszint két ikertermé-
ben elhelyezett festmények, szob-
rok és grafikák az egész életmű-
vet felölelik, a legkorábbi alkotás
1931-ből (még a „festészet meg-
ölésére” tett, harmincas évek kö-
zepi kísérletet megelőző időszak-
ból) való, a legkésőbbi 1981-ben,
halála előtt két évvel készült.

– A formát tekintve nulla va-
gyok. Nem tudok megkülönböz-

tetni egy egyenes vonalat egy gör-
bétől – nyilatkozta egyszer félig
tréfásan a művész, s valóban: szí-
nekkel vadul játszó, kísérletező,
pacákkal tarkított képein érezhető
valami, amit a neves francia szür-
realista, André Breton 1942-ben
„gyermekinek” mondott. 1955 és
1959 között Miró együtt dolgozik
Llorens Artigas kerámiaművésszel
a párizsi UNESCO székházon,
ahol megfesti a Napfalat és a
Holdfalat; ezt követően figyelme a
művésztársnak (is) köszönhetően
a szobrászat felé fordul. 

A hatvanas években eldobott
tárgyakból, a tenger által partra
sodort hulladékból, kavicsokból
barkácsolja festményeihez hason-
ló lendülettel és ösztönnel szob-
rait, de közben grafikákat is ké-
szít. Büszkén mondja, hogy sike-
rült legyőznie a „szerszámok
zsarnokságát”: vésővel, kar-

colótűvel, festékkel készített, pré-
selt alkotásai kirobbanó színvilá-
gukkal, merész kompozíciójuk-
kal emlékeztetnek korai festmé-
nyeire. Művészetének elismerése-
képpen 1954-ben a Velencei
Biennálé nagydíjával tüntetik ki.
A spanyol művész álomvilágából
a vendégkönyv rángat ki minket
a kiállítás végén, egy honfitár-
sunk tudtára adja a világnak,
hogy „My salary is 300 Euro a
month. Good joining Europe! A
Hungarian”. Isten hozott Ma-
gyarországon, Joan Miró! – A. B.

ose esnék a távpedofília
bűnébe: azokról a mozik-
ról egy hamvas bájú, de

mégiscsak gyereklány mosolyog
vissza. Nem. Nálam a Kellemes
húsvéti ünnepeket! c. vígjáték-
kal indult a szerelem, a szexis,
már megnyúlt lánycicával, aki
egy az egyben hihetőn őrjíti
meg a kaput éppen bezárt
Belmondo típusát. Hosszú, el-
húzódó kapcsolat a mienk, az-

óta, majd’ húsz éve tart, nagy ti-
tokban, persze. Még Sophie sem
tudja. Ma megint rá gerjednek a
jegyvásárlók: francia filmtől iga-
zán nem várható módon beha-
rangozva érkezett a Maradok! c.
kevély című komédia. A benne
pillanatok alatt kiszögeződő sze-
relmi síkidom másik kettője, a
két pasas (ma már muszáj ezt
gyorsan leírni, a fene tudja kü-
lönben), szóval a két férfi kevés

szót érdemel. Ámde mégis, hogy
felrajzoljuk tárgyunkat, tessék.

Egyikük Sophie férje, menő
építőipari multicég harmadik
embere, az a fajta, akinek még so-
kat kell utaznia, de már semmit
se csinál, mégis töméntelent ke-
res. Unalmának útjába stewar-
dessek és más delikátok kerül-
nek, utóbb már mindenki tudja,
hogy aki vezetőtársait a színfalak
mögött fúrogatja, az az ágyban is
hátulról keresi a megoldást, hm.
A feleség eközben még inkább
manikűrözi magát, ennek tudha-
tó be, hogy vietnámi homokos-
filmekre jár, miközben mellette
onanizál egy kedves, izmos néző-
társa. Na, ekkor lép oda a semmi-
ből odateremtett forgatókönyv-
író, akinek mégse tetszik ez a per-
formansz, és megverekszik a mu-
togatós hústoronnyal. Szó szót
követ, Sophie összebútorozna a
herénvert lágylélekkel, apuka
meg két híd és három légikísérő
közt nem érti, mi is a baj. 

Na, eddig működik a film, to-
vább illetlenség volna mesélni is.
De előrejelzem, hogy ekkor ala-
posan elromlik: indul a férj
maradok-hadművelete, minden
ábrázolt/sejtetett érzelmi alap
nélkül, hibák belátása híján. Ak-
kor gondoljon intő szavaimra az
Olvasó, ha a szépség és a nyál-
gép kipilledt teste mellé a részeg
építőmester bújik be, és két fér-
fitest – merő félreértésből, naná
– egymásnak feszül. Onnantól
rossz a film, se poén, se hitel.

Se Sophie. Bálványom (addig
tehetségéhez méltón, jól játszva)
egészen lefogyva, megráncosod-
va, innentől üde griberlik he-
lyett fáradt Mariana-árkokkal ar-
cán asszisztál az idétlen második
félidőhöz. A magam részéről
akármennyire anakronisztikus,
sőt az augusztusnak is ellent-
mond, a húsvéti ünnepek kelle-
meinél – és a régi Sophie mel-
lett maradok. De maradok!       

– SZ. O.

Vetit-ÕVetit-Õ

Sokaknak kamaszkori bálványa, nekem első
gondolati bűnöm, fantáziaszegény eltévelye-
désem a szép francia színésznő. És nemcsak a
Házibulik miatt, dehogy! 

Madmoiselle Marceau, ráncba szedve

Maradok!

S
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KiállításKiállítás
Miró látomásos művészete a Szépművészeti Múzeumban 

Egy katalán álmai



Szabad a vásár, hiszen a művé-
szeti napok legnépszerűbb prog-
ramja a több száz éves múltra
visszatekintő Túri Vásár, ahová
minden évben több tízezer em-
ber látogat el. 

A rendezők célja, hogy a kul-
TÚRa fesztivál, amely a Túri Vá-
sár révén már eddig is jelentős
turisztikai vonzerővel bírt, hosz-
szú évekre gyökeret verjen a nyá-
ri fesztiválmezőnyben. Ennek a
szándéknak megfelelően a feszti-
vál a színház, a zene, az iroda-
lom, a táncművészet, a képzőmű-
vészet, az iparművészet és a nép-
művészet legjelesebb képviselői

köré szerveződik. Mezőtúron au-
gusztusban találkozhatunk Laár
Andrással, Dresch Mihállyal,
Boban Markovic-csal, Ladányi
Andreával, a Besh o droM-mal és
a Mitsoura produkcióval, de hall-
gathatjuk a Kispál és a Borz
csendesülős koncertjét is. A kiál-
lítóhelyeken Szekeres Attila in-
tarzia-kiállítása, Ladislav Sabo
szobrászművész önálló kiállítása
és Borgó grafikai tárlata várja a
látogatókat. A hivatásos művé-
szek mellett lehetőséget kapnak
a bemutatkozásra a tehetséges
helyi műkedvelők is.

Felsorolni is nehéz lenne a
művészeti ágakat – egy hosszú
körmondatban mégis megpró-
bálkozunk vele: rock, világzene,
jazz, szájharmonika-zene, lovas-
íjász verseny, sas- és sólyomröpte-
tés, képzőművészeti symposion,
az utolsó napon, 22-én pedig a
Túri Vásár, ahová az elmúlt év-
ben is 20 ezer vendég látogatott
el. A színes forgatagban több
mint 300 árus kínálja portékáit,
népi és iparművészeti termékeit.
Kismesterségek bemutatói is szí-
nesítik a vásárt: kosárfonó, ko-
rongozó, teknővájó, üvegfúvó és
egyéb, már-már feledésbe merülő
mesterségek kapnak teret a be-
mutatkozásra. Lovaskocsis város-
nézés, sétarepülés, toronylátoga-
tás és különböző mutatványosok
színesítik a vásár kínálatát. A bor-
árus téren mindenki kedvére kós-
tolgathatja a jobbnál-jobb, minő-
ségi borokat, ha kicsit több jut a
kelleténél, sajtfalatkákkal csilla-
píthatják mámorukat és éhségü-
ket. A népszerű rendezvény tűzijá-
tékkal és utcabállal zárul. – S. H.

P U N C S . K U L T Ú R A
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múzeum nagy sikert aratott,
idővel foglalkozó, a népmű-

vészeti eredetiség, másolat
és hamisítvány kérdéskörét kör-
bejáró vagy éppen az élet változá-
sát kalotaszegi női kendőkön be-
mutató tárlatok nyitottságának,
sokszempontúságának hagyomá-
nyait viszi tovább a május 29-én
megnyitott kiállítás.

Az aerofon hangszerek nagy
családjában – akár történetiségét,
akár területi elterjedését vizsgál-
juk – kiemelkedő helye és szere-
pe van a dudáknak, hiszen Eurá-
zsiában, a Földközi-tenger me-
dencéjében nem ismerünk olyan
népet, népcsoportot, amely a du-
darendszerű hangszerek valami-
lyen egyszerű vagy bonyolult tí-
pusát ne használta volna, illetve
használná napjainkban is – írja a
G. Szabó Zoltán által rendezett
kiállítás ismertetője, s valóban:
még a népi kultúrában kevéssé
járatosak is fel tudják idézni az ír,

skót vagy éppen bolgár dudások
muzsikáját, hiszen az elmúlt évti-
zedben az európai könnyűzene is
felfedezte magának a dudát. 

A Közép-Európa legnagyobb
népihangszer-gyűjteményével
rendelkező Néprajzi Múzeum
hangsúlyt fektetett arra, hogy
szemléletes, interaktív formában
mutassa be anyagát, külön figyel-
met fordítva a magyarság hang-
szereire. A dunántúli, felvidéki,
dél-alföldi hagyomány sok he-
lyütt a múlt század közepéig
fennmaradt, s különleges hang-
juk mellett ezek a hangszerek

anyagukkal, megmunkálásukkal
is felhívják magukra a figyelmet:
a különböző színű tömlők, az asz-
szony-, férfi- vagy éppen kosfejet
formázó sípok között szinte alig
találni két, egymásra hasonlító
darabot. A kiállításhoz elkészült
a Néprajzi Múzeumban található
dudák katalógusa, amely segítsé-
get nyújthat a nyugat-európai és
magyar dudák mellett a szlovák,
szerb, horvát dudák alaposabb
megismeréséhez, s ezzel akár to-
vábbi összehasonlító vizsgálatok
elvégzéséhez. 

A kiállítás vezérgondolatával a
látogatókat egy izgalmakat ígérő
„pokoljárásra” invitáljuk, hiszen
a Kárpát-medencében szinte min-
den népcsoport hiedelmeiben
megtalálható az a bátorságpróba,
ami a dudajáték elsajátításához
szükséges legkülönbözőbb isme-
reteket tartalmazta. Ezzel hívjuk
fel a figyelmet arra a Kárpát-me-
dencében található sokszínű ha-
gyományra, amit a dudával kap-
csolatban az itt élő népek szinte
napjainkig megőriztek – írja a
2005. február 27-ig nyitva tartó
kiállítás interneten (www.nep-
rajz.hu) is elérhető ismertetője.     

– A. B.

KiállításKiállítás

Nem fér két dudás egy
csárdába, de sok duda
elfér a Néprajzi Múze-
umban – legalábbis ez
lesz a benyomásunk,
ha ellátogatunk a bu-
dapesti Néprajzi Múze-
um „Aki dudás akar
lenni…” – Dudák és
dudások a Kárpáto-
kon innen és túl című
kiállítására.

Hosszú huzavona után
végre kitalálták a me-
zőtúri fesztivál nevét.
Nem lett a legjobb, de
hát nem is ez a lényeg.
Egy hétig, augusztus
16–22. között – három
színpadon és több
színtéren – mindent
szabad a művészetnek
Mezőtúron. 

Dudakiállítás Budapesten

„Pokoljárás” 
a Néprajzi
Múzeumban

Színháztól a népművészetig

Összmûvészeti
fesztivál
Mezõtúron

A

A kiállításhoz
elkészült a Néprajzi

Múzeumban 
található dudák

katalógusa

FesztiválFesztivál
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együnk túl hamar a nehe-
zén, és ismerkedjünk meg
egy kicsit a sajtóban csak

a legelegánsabb és legdrágább
magyarországi luxusszálloda-
ként emlegetett Gresham-palota
történetének néhány pillanatá-
val. Most nagyon kiábrándító le-
szek, lehet készíteni a záptojáso-
kat: Medgyessy Péterrel mind-
összesen egyetlenegy hiba van,
mégpedig az, hogy jelenleg ő a
Magyar Köztársaság miniszterel-
nöke. Mi baj lenne Medgyessyvel,
ha egy lenne a sok tucat buta és
boldogtalan magyar milliárdos
közül? Miért ne lobbizhatna bár-
hol, bármikor és bárkinek? Mi-

ért ne utazhatna oda és annyi-
szor, ahová és amennyiszer csak
akar? Miért ne használhatná ré-
gi kapcsolatait, és régi kapcsola-
tai miért ne használhatnák őt?
Fekete gazdaság, szürke öltöny,
fehér gallér, nem folytatom, tes-
sék nézni vasárnap ebéd után és
mise előtt mondjuk a Walker, a
texasi kopó című sorozatot, a
megfelelő tanulság megfogalma-
zása nem fog túl sok kalóriát el-
vonni a táplálékfeldolgozástól. 

Medgyessy csak Sopron óta
nem tartozik a kedvenceink kö-
zé, addig nem volt más, mint egy
gyártási hibás, de ettől talán még
bájosabb, bumfordi beszélő bá-

bu. Volt jobb is, lesz jobb is, de
elfért. Medgyessy megható sop-
roni üdvözlete azonban megérin-
tett minket, és persze csak képze-
letben, de első örömünkben és
felindulásunkban szerettünk vol-
na táviratot feladni, melyben
egyetlen szó állt volna csupán: a
tiéd. Aztán mégis maradt a ké-
peslap, azt lehet hosszan néze-
getni, polcra, ablakba kitenni és
jobban is illik hozzánk. A stílus
ugye maga az ember, vagy vala-
mi ilyesmi, régen volt az a fran-
cia érettségi, csak a champagne
maradt belőle. Tisztelettel meg-
köszöntük hát figyelmes kedves-
ségét és hasonló jókat kívántunk
a miniszterelnök úrnak.

És most akkor jöhet a Gre-
sham. A Lánchíd pesti hídfőjével
szemben, a Hild József tervezte
klasszicista Nákó-palota helyén
1903–1906 között a Gresham
Életbiztosító Társaság megbízá-
sából egy minden szempontból
modern palotát építettek. A Gre-
sham-palotán (szerencsére most,
a felújítás után is, sőt) a szecesszi-
ós építőművészet majd minden
jellemző stílusjegyét megtalál-
hatjuk. Így a kovácsoltvas pávás
kapukat, a madaras és virágos
ornamentikával díszített korláto-
kat, a mázas kerámia burkolato-
kat, a színes mozaikokat, üveg-
ablakokat, és a többször átraj-
zolt, egyre játékosabb, merész és
mozgalmas homlokzatot. Az ak-
koriban Ferenc Józsefről elneve-
zett tér és a pesti korzó nagyvilá-
gi vagy mindenáron nagyvilág-
inak látszani akaró promenádja
fölé magasodó palota földszint-
jén a keleties hangulatú passzázs
üvegkupolás bazársora csábítot-
ta pénzköltésre a tehetős úri kö-
zönséget, vagy nézelődésre a ke-
vésbé tehetős, de annál kíván-
csibb bámészkodókat. Maratott
üvegablakai mögül pedig a fi-
nom eleganciával berendezett (és
újra megcsodálható) kávéház hí-
vogatta az üzletembereket, újság-
írókat, politikusokat, színésze-
ket, festőket, költőket valamint a
sétától megfáradt korzózókat, és

bizony a szebbnél szebb és kacé-
rabbnál kacérabb hölgyeket is. A
konflisok és fiákerek, majd ké-
sőbb az automobil taxik is itt ala-
kították ki egyik első állomáshe-
lyüket. Ide címezte Ady a Nyugat
szerkesztőjének, Fenyő Miksá-
nak szóló leveleit, aki ügyvédi
irodát nyitott a palotában. Ide
járt (és külön asztala is volt) a
Gresham-körnek nevezett mű-
vészcsoport, például a Ferenczy
testvérek vagy a balatoni színek
szerelmese, Egry József, meg a
zebegényi képeiről ismert Szőnyi
István. A palotában lakott Kos-
suth Lajos elsőszülött fia, Ferenc,
aztán a MAORT vezetője és a ma-
gyar olajszakma talán legna-
gyobb alakja, Papp Simon, vala-
mint a ragyogó tehetségű szí-
nész, Csortos Gyula is. A palota
alagsorában működő Pódium-
ban konferált a két legismertebb
pesti kabarettista, Nagy Endre,
később pedig Békeffy László. A
palotában a két háború közötti
politikai élet és szabadelvű poli-
tika egyik legtehetségesebb alak-
ja, Rassay Károly is állandó ven-
dégnek számított, hiszen az álta-
la alapított Esti Kurír szerkesztő-
ségének és a Rassay-párt közpon-
ti klubjának sokáig a Gresham
adott otthont. A századforduló
után nem sokkal a palotában
rendezték be az egyik első ma-
gyarországi filmlaboratóriumot,
ahol a később világhírű rendező,
Kertész Mihály is gyakran meg-
fordult. 1945 után a Jóvátételi
Hivatal vezetőjeként itt dolgozott
a nemsokára emigrálni kényte-
len, és a koalíciós kommunista
politika igazi szándékát hamar
felismerő kisgazda politikus,
Erőss János is. A szocializmus év-
tizedeinek egyetlen vívmányát, a
Gresham-borozót említi egyik
versében Tandori Dezső, vala-
mint a közelmúlt egyik kötelező
olvasmányában, a Paulusban
Térey János is. 

A Gresham története olyan,
mint egy színes kaleidoszkóp,
tessék finoman forgatni és bát-
ran belenézni.   – SZELKE LÁSZLÓ

L

Ady, Békeffy, Egry, Ferenczy, Medgyessy, Rassay, Térey

Felébredt...
A fent említetettek mindegyike kapcsolatba
hozható a Gresham-palotával, mégis melyik a
kakukktojás? Csak azért kezdődik Medgyessy
Péterrel ez a cikk, hogy még véletlenül se
Medgyessy Péterrel kelljen befejeződnie. 
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ok más mellett könyvtár-
szakot is végzett, és ezzel
társaságunkban kifogyha-

tatlan és rendkívül idétlen tré-
fák forrása volt. Például: lehet-e
szakdolgozatot írni „A Vissza-
pecsét beütése” címmel? Aztán
F. Fülep Lajosról írt, akiről azt
sem tudtam, kicsoda. Ezt hívják
csattanós válasznak. 

Bár az elmúlt évtizedekben
sokan sokat tettek azért, hogy a
könyvtáros az értelmiségi táplál-
kozási láncban valahol a zöld
szemes ostoros és az egyszerűbb
fehérjék között helyezkedjen el,
a magyar nagy könyvtáros-
nemzet. Ma már senki nem tud-
ja, ki volt Erdélyi Pál, Fitz Jó-
zsef és Halász Gábor, vagy ép-
pen mai napság milyen munkát
végez mondjuk egy Lakatos
Éva. Perverzióban ugyan csak
valami nagyon csúf fizetős ol-
dalhoz hasonlítható, de e hasá-
bokról kiáltjuk bele a világ arcá-
ba: bibliográfiát olvasni jó. A
bibliográfiához meg kell a
könyvtár, és kell a könyvtáros.
Már csak ezért sem hagyhatjuk

veszni egyiket sem. A könyvtá-
ros – ezzel is drámai őszinteség-
gel kell szembenézni – ugyanak-
kor különc lény, a köz pénzéből
gyűjtött könyvkollekcióval any-
nyit és úgy foglalkozott, kartoté-
kozta, kiírta, szakozta, kiadta és
bevette a köteteket, hogy óhatat-
lanul a sajátjainak tekinti őket.
Röviden: a könyvtáros, a jó, az
igazi, alapvetően rühelli az olva-
sót, mert az olvasó az esetek je-
lentős részében egyébként tény-
leg egy vadállat. Aláhúz a könyv-
ben, lapokat tép ki, szalámis
szendvicset eszik rajta és ellop-
ja. A könyvet. Én ilyet sose ten-
nék. Olyanra már volt példa,
hogy a kézikönyvtári polcról
Gerics József A korai rendiség
Európában és Magyarországon
(Budapest, 1987, Akadémiai,
ISBN-számot sajnos nem tudok)
című népszerű kézikönyvét (ó,
Egbert-ordó, ó, Hartvik-püspök
műhelye!) egy stresszesebb nap
végén, a másnapi kizárólagos
használat reményében a kert-
művelés címszó alá tettem visz-
sza, de az köpjön le először, aki

sose tett még ilyet. Álmodha-
tunk arról, hogy otthon kiépít-
jük az Eco–Borges-szerzőpáros
által sokat reklámozott nagy
könyvtárat, amelyikben minden
könyv megvan (hiszen a betű-
kombinációk száma véges), de
arra a mai magyar lakásmodell
kevéssé alkalmas. Ezért kell
könyvtárba menni. Nekem van
egy olyan titkos könyvtáram,
amely olyan, mintha otthon len-
nék, az ablakban bólintgat az
eperfa lombja, az egyes szobák
egyúttal raktárok is, és ragyogó
XVIII. századi francia erotikus
(mit erotikus, pornográf!) szer-
zőket is lelünk német fordítás-
ban a századelőről. Nem áru-
lom el, hol van. 

A könyvtári szocializáció a ke-
rületi Szabó Ervinben is kez-
dődhet. Csak ne higgyük, hogy
Delfin-könyvtár és Alistair
Maclean a műveltség csúcsa. A
váltás ütemezésével kell jól vi-
gyázni: ha elköltözünk vagy ép-
pen csak felnőttünk, ne négy és
fél év elteltével vigyük vissza a
nálunk maradt könyveket, mert
az csak a komenyizmusban volt
kifizethető. Azonfelül milyen ci-
ki fizetni húszévesen a Kőbaltás
emberért. Amikor megkapjuk
életünk első nagy feladatait, és
végig kell olvasnunk a Bör-

zsönyvidék évfolyamait, az
Autómobil Újság 1909-es száma-
it, a Vadász- és Versenylapot, a
Kittenberger-összest, akkor bi-
zony könyvtárba kell mennünk.
Nem árt tudnunk azt sem, hogy
mi hol van: míg a könyvtárat
szeretjük templomhoz hasonlí-
tani, a központi Szabó Ervin
leginkább egy pályaudvarra em-
lékeztet, ahová csak buta közép-
iskolásokat szállító vonatok ér-
keznek. Az Egyetemi voltakép-
pen nem létezik, az Országgyű-
lési csak akkor ajánlható, ha: 1.
álljuk hosszúcombú, kiéhezett
norvég (ebben nem vagyok biz-
tos, de skandináv) orvostanhall-
gatónők sokatmondó pillantása-
it, 2. nem idegesít minket, ha jo-
gásztársadalmunk jövendő eleje
orrba-szájba telefonál az olvasó-
teremben, ha meg kiszalad a
zsebhümmögővel a vécébe, óha-
tatlanul felrúg egy széket. Ha el-
érjük azt a szintet, hogy gyé-
mántok leszünk, beköltözhe-
tünk a Dunára néző kutatószo-
bák egyikébe, és személyesen
NEKÜNK hozzák ki a köteteket
az asztalunkhoz. A Széchényi
Könyvtár ugyan az utóbbi évek-
ben sokat tett az olvasó, mint ál-
latfaj megtizedeléséért, de oda
is mehetünk: a vezetőségről
nem az ott dolgozók tehetnek.
Mert ott tényleg minden meg-
van, Del Medico Imre is járhat-
na oda, leszokna arról, hogy
marhaságokat írjon. A mobilte-
lefonok itt is egyre fenyegetőb-
bek, annál már csak az borzasz-
tóbb, amikor Kéri Edit legfris-
sebb Demokrata-cikkéhez gyűjt
anyagot: mintha egy Stuka-
Geschwader csapna le az olvasó-
teremre, akkora lesz a csend
hirtelen. Ilyenkor elvágyunk
szép, vidéki egyetemi könyvtá-
rakba, például a debrecenibe,
amelyik olyan, ahogy egy egye-
temi könyvtárat elképzelünk. 

Könyvtárba azért járunk,
mert konzervatív hely. Mert ott
tombol csak igazán a tradíció.
Nyakig járunk a múltban, akár
tempózhatunk is benne.   – R. R.  
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Olvasni tényleg jó

Óda a könyvtárhoz
F. énnekem igen jó barátom. Szó nélkül jött
sittet pakolni, mindig jó borokat hoz, és a
születésnapomat is tudja, amivel engemet
folyamatos jelleggel zavarba ejt. 
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ikapcsolódni vágyó, villo-
gó mobillal rendelkező
vállalkozónak tettette ma-

gát, hogy megleshesse, milyen is
a mi kis strandkultúránk.

Már a felvezetés sem semmi.
Közeledve az emberi jogok miatt
csak B.akarattyának nevezett te-
lepülés fizetős strandja felé, már-
is belekóstolhatunk a nagybetűs
érzésbe. Miközben utat törünk
magunknak a kis szőke, németül
ordibáló bőrszandálosok között,
megküzdünk a jégkrémet áruló
és darázsrajokat vonzó amerikai
„hotdogimitátorokkal”, máris
oda jutunk, hogy két akadály
még ránk vár: a felfújható kecses-
ségek garmadája és a jegypénztá-
ros.  Odabent igazi szocio-kereszt-
metszet fogad. Ami szem-szájnak
ingere: keresztbekézzel mobilozó
brókertanonc, borotvált hónaljú
tornatanár, valamint az amúgy a
Toldi mozi előtti világfájdalom-

életérzés installációjához tartozó,
matekból enyhén gyenge képes-
ségű középiskolás. Miközben an-
tik lepedőmet terítgettem egy 25
dombocska/négyzetméter adott-
ságú területre, feltűnt, hogy mi-
lyen kézzelfogható is itt a jókedv!
Jobbra két izomagyú rúgta a bőrt
egy újszülött és egy alvó nénike
fejét használva kapufélfának, bal-
ra pedig amolyan strand-vadász
módjára sminkkel arcukon be-
szélgetett két nő. A kevésbé sző-
kének egyszercsak sípolni kez-
dett a telefonja, mire a kevésbé
okos így öntötte szavakba ideg-
dúcainak ingereit: „Merülsz,
vagy üzi?”

Az akkumulátor töltöttségé-
re, illetve a rövid szöveges üze-
netre vonatkozó kérdés dekódo-
lása után kezdett feltűnni, hogy
a viszonylagos tisztaságot csak
néhol csúfítja el egy-egy vérző
lábbal a Balatonból kievickélő,
bundesliga-frizurával büszkél-
kedő kisgyerek. Amúgy elenged-
hetetlen kellékként a sör, a lab-
da és a bejáratot övező (fentebb
említett) harctérről beszűrődő
Modern Tal-king zenei aláfestés
az, amivel a legvalószínűbben
találkozhatunk a vízparti kör-
nyezetben.

Kispolgári csökevényként do-
kumentáltuk még a világítóan

tiszta fehér zoknit fekete műbőr
szandállal megkomponálva és
persze az íróasztallámpa-mére-
tű „búvárkarórákat”, amelyek
már akkor is képesek beázni, ha
egy nagyobb fa alatt ízelítőt ka-
punk a levéltetvek ürülékper-
metéből.

Pihenésünket természetesen
kiegészíti még a gyilkos erejű
nap és szomszédos lepedő-lakók
aktív hírszerzésre felhasznált
táskarádiója, amely a tihanyi
visszhangot meghazudtoló tisz-
tasággal üvölti világgá, hogy me-
lyik tampon simul legjobban.

Figyelem! Önök haladnak a
korral? Mert ha még mindig
strandra járnak, esetleg a Bala-
ton partjára, akkor Önök őskö-
vületek ebben a „modern köz-
társaságban”. Most már
aquarenába kell menni – nézze-
nek oda! Ott talán még a víz is
modern.            – PAULIK ANDRÁS

mikor a külföldi felfedező
végigsétál a PR-értelemben

interpretált budapesti vér-
keringésen, akkor kikerülhetetle-
nül szembesül azokkal a szá-
munkra sokszor nevetséges evi-
denciákkal, amelyek a hont hiva-
tottak megkomponáltan, avagy
anélkül képviselni a csupán ket-
tes számrendszerben gondolkod-
ni tudó amerikai atomtudós, az
utánpótlásért hazánkba látogató
ukrán emberkereskedő, esetleg a
japán mikro-hajszárítógyártó
számára.

Budapest Váci utcája valóban
kivételes hangulatot áraszt – fő-
leg a nyár derekán. Egy kicsit úgy
érzi magát a véletlenül arra téve-
dő őslakos, hogy a bécsi
Mariahilfer jómódú atmoszférá-
jában kószál. Csak annyi a kü-
lönbség, hogy itt nincs kiírva az

üzletek ajtajára magyarul, hogy a
tolvajokat átadják a rendőrség-
nek… Mit tesz tehát a jobb eset-
ben sok euróját idehaza elkölteni
akaró idegen? 

Először is igyekszik nem tudo-
mást venni az előtte fehér cipő-
ben lavírozó magyar szépségről,
akinek hófehér tűsarkújának tal-

pán bizony ott virít a szolid kis
címke, hogy nem mosható. 

Másodsorban könnyekig meg-
hatódik, amikor otthon maradt
szeretteire gondol, és kompenzá-
lásképpen ajándékot, szuvenírt
vásárolna számukra, de valami
olyasmit, ami igazán arról az or-
szágról szól, amelyben ő a lábát
lógatta, és a szállodai szobájában
annyi elektromos masszírozógép
reklámot látott, mint máshol so-
ha. Az élelmes magánszektor –
mondhatnák – a világ gazdasági
ütőerén tartja az ujjait és kita-
pintja a legkisebb (magyarul nem
tudó) igényeket is. Azonnal rea-
gál a román lej árfolyamesésére
és a World Trade Center elleni
merényletekre. Kétségtelen, kissé
egyedi módon, de hát Pelikán
elvtárs óta tudjuk, hogy egy citro-
mot is el lehet narancsként adni.
Ezen mentalitást és értelmi síkot
követve kerülhetett az egyik bel-
városi ajándékbolt kirakatába
Oszama bin Laden kisméretű
plasztikája. Az érdekesség kedvé-
ért a körözött terrorista mellett a
következők kaptak még dobogós
helyet: Sztálin, Hitler, Mátyás ki-

rály és a nagybajuszú szovjet ka-
tona (az olvszerk. pimasz hozzá-
szólása: 1. Szegény Mátyás ho-
gyan kerül ide? 2. Erdélyben
drakulás bögrét lehet kapni, vi-
szont nem poén az eredő, hanem
a nemzeti büszkeség). A háttér-
ben természetesen az elmaradha-
tatlan porcelán kulacs virított, cí-
meres motívumokkal javítva az
összhatást.

Tanulságos csokorba gyűjteni
a leggyakrabban előforduló kény-
szerképzeteket, amelyekkel kény-
telen a turista az ajándékboltokat
járva szembesülni:
1. Fából készült juhász.
2. Fából készült juhászné – „ki-
éhezett” arcösszetétellel.
3. Piros szívecske natúr, esetleg
varrókészlet befogadására alkal-
mas kivitelben.
4. Gipsz alapú, „A tábortűzön ro-
tyogó gulyásleves” címet viselő
ajándéktárgy.
5. Fakanálból és pirospaprikából
összemímelt emberszerűség.

Azért sajnálom, hogy zamatos
vörösborunk ízét nem tudjuk
gipszfigurává kiönteni és árulni!

– P. A.
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Hogyan is vigad a magyar a vízparton?

Álruhás megfigyelés

Giccsparádé a belvárosban

Váci utca by nyár

A látszat csal! Az Ufi strandszakértője álruhát
öltött (valami ósdi fürdőnadrágot).

Mit tegyen a fővárosunk ékének számító utcán
a szerencsétlen honfitárs, aki valami jellemző-
en magyarossal szeretné meglepni barátait?
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mai kor átlagautósa számá-
ra ennyit jelent az autója.
Pedig eredetileg nem így

volt. Szerencsére van még né-
hány „sziget”, ahol „őrzik a lán-
got”. Az egyik ilyen a 02-es
BMW magyarországi klubja.

Persze nem ők az egyetlenek.
Számtalan autósklub és egyesü-
let alakult az elmúlt években.
Alakító és összetartó erejüket
egy-egy márka és típus eredeti-
ségének, műszaki és esztétikai
értékeinek megőrzése jelenti.
Gyarapodásunk akár reakció-
ként is értelmezhető az egyre
korszerűbb, ám finoman szólva
kevés egyediséget hordozó kon-
zumautókkal szemben. 

Az igazi autó formája örök,
évtizedek elmúlásával is él-
ményt jelentenek a vonalai. Az
igazi autó erős és gyors, gazdája
nem köt kompromisszumokat
sem autópályán, sem autóúton.
Az igazi autó egyszerű és meg-
bízható; ha bármi meghibáso-
dik vagy elhasználódik azt akár
a gazdája is ki tudja cserélni. Az
igazi autót szeretjük, nevet
adunk neki, ragaszkodunk hoz-
zá és sokáig kitartunk mellette.

A 02-es BMW Club Hungary
Polgári Egyesület tagjai is így
gondolják. Az ő választásukat, a

02-es BMW-t az
autózás klasszi-
kus elvei
a l ak í t o t -
ták. A ma
már vete-
r á n n a k
s z á m í t ó
autót 1966
és 1977 kö-
zött gyártot-
ták négyféle
karosszériával és számtalan mo-
torral. Európa nyugati felén óri-
ási siker  a mai napig is, hiszen
az egyik legnépszerűbb old-
timer. Az egyesület elnöke sze-

rint körülbelül ki-
lencven darab fut belőle a

hazai utakon. 
Vonalai több, mint harminc

évesek, ám mégis dinamizmust,
erőt és sportosságot üzennek a
külvilágnak. Számos apró rész-
lete kuriózumnak számítana
egy mai autó esetében. Ilyen
például a keret nélküli oldalsó
szélvédő, ami ma szinte luxus-
nak számít, nem is beszélve a tí-
pus másik jellegzetességéről, a
kerek hátsó lámpáról. A ter-
vezők nem ismerték a termék-
életgörbe fogalmát. A 02-es
BMW ugyanis a tartósság, a ro-
busztus egyszerűség mintapél-
dája. Tulajdonosa nem csak

hobbiautónak, hanem mun-
kaautónak is használhat-

ja. Bevállalható vele a

n y a -
ralás is, de indulás előtt álljunk
meg az OBI-ban egy akciós
kulcskészletért. 

A mai átlagautós számára fel-
foghatatlan, de ennek a típus-

A

Seniorok
az utakon

A Magyar Veteránautós és Moto-
ros Szövetség tájékoztatása sze-
rint ma körülbelül kétezer hon-
fitársunk van közvetlen kapcso-
latban harminc évnél idősebb
autóval vagy motorral. Ez egy-
előre elég szerény szám, ám már
lehet látni a bővülés jeleit. En-

nek bázisát két réteg jelenti. Egy-
részt természetesen a vagyono-
sabbak, akik hobbiból vagy akár
befektetési céllal vásárolnak idő-
sebb autót vagy motort. Kicsit
irigykedhetünk rájuk, de sem-
miféleképpen ne haragudjunk,
mert ezzel a szenvedélyükkel
növelik az ország műszaki va-
gyonát. A másik réteget a mini-
mális anyagi erőforrásokkal ám
óriási lelkesedéssel rendelkező
fiatalok adják. Ők leginkább a
magyar gyártású motorokat és a
szocialista autóipar remekeit
(Skoda 110R, Trabant, Fiat 850)
mentik át a jelen kornak. Külö-
nösen a nagy hagyományokkal
rendelkező magyar motorkerék-
pár gyártás lehet hálás nekik

ezen időszak technikájának
megmentéséért. 

A veteránautózás kapcsán az
érzelmi szál mellett meg kell
említeni e hobbi racionális vo-
natkozásait is. Ezek pedig igen
komoly érvek. Jelentős adóked-
vezményekkel használhatjuk
ugyanis autónkat, amennyiben
az átesett a szövetség minősítési
vizsgálatán. Ha a szembetűnő
beavatkozástól mentes muzeális
jellegét megőrizte kedvencünk,
akkor súlyadót egyáltalán nem
kell fizetnünk, kötelező biztosí-
tásából pedig jelentős, akár het-
venöt százalék kedvezményt is
kapunk! Kellő odafigyelés mel-
lett nagyon sok márka típusai al-
kalmasak a napi autózásra. A

nyugati, de a keleti típusokra is
jellemző, hogy a fő alkatrészeik
hihetetlenül tartósak, mivel
nem sajnálták az anyagot belő-
lük (részletek a KGST történeté-
ről szóló munkákban) vagy a
mérnököket kevésbé terrorizál-
ta a marketing-szemlélet. A
fenntartás költségeiben azon-
ban jelentős eltérések lehetnek:
néhány típus esetében magán-
nyomozókat kell igénybe ven-
nünk a szükséges alkatrész fel-
kutatásához és a régi techniká-
hoz értő szerelőt sem könnyen
találunk, ha éppen nagyon egye-
di darab a kedvencünk. 

A kedvelt modellek esetén ép-
pen a népszerűség oldja meg ezt
a problémát: a végleg kimúlt da-

Háromezer fölé nem pörgetjük, az érdi
emelkedőn visszakapcsolunk, a kanyart
óvatosan vesszük és törlesztő részletek felől
érdeklünk. Három év
után pedig
eladjuk. 

Autó az örök értékek jegyében

Kevesek
kedvence



P U N C SP U N C S

2 92 0 0 4 . A U G U S Z T U S

nak a motorját négyezres fordu-
latra (!) optimalizálták Bajoror-
szágban. Ez az az érték, amely
mellett optimális az autó teljesít-
mény/fogyasztás aránya, vagyis
ezt szereti a kicsike!  A legki-
sebb, ezerötszázas motor telje-
sítménye is nyolcvanöt lóerő.
Ezzel az erővel száznegyven ki-
lométeres utazósebességre volt
képes az autó alapváltozata. A
legnépszerűbb változat a kétlite-
res, száz lóerős motorral szerelt
típus volt. A mai napig élmény
vezetni bármelyik változatát; út-
tartása, stabilitása és a hátsó
meghajtás miatt öröm vele az
autózás. Nem jellemző, hogy
szembe jön velünk az úton, sok-
kal inkább az, hogy naponta ki
akarják vásárolni a fenekünk
alól. Döbbenetes, de a BMW
még mindig forgalmaz hozzá al-
katrészt. Magyarországon is
hozzá tudunk jutni akár egy
díszléchez, ha éppen egyik ha-
zai vagy külföldi márkatársunk
nem tud ebben segíteni. Sok
mindenre nincs is szüksége a tu-
lajdonosának, az autó fonto-
sabb elemei szinte elnyűhetetle-
nek. A fenntartási költségei egy
mai kisautóhoz hasonlóak. Meg-
lett korát adókedvezménnyel dí-
jazzák (lásd keretes írásunkat),

de egy tízezres motorrevízió (az-
az: olajcsere, olaj-, benzin- és le-
vegőszűrő csere, a megszakító
és a gyertyák kicserélése, szelep-
és gyújtás állítás, CO-mérés) is
megúszható húszezer forint
alatt. Mivel az autó műszakilag
egyszerűnek mondható, ezért
az alapvető karbantartást egy
minimális műszaki érzékkel ren-
delkező tulajdonos már el tudja
végezni. 

Sajnos a magyar tulajdono-
sok nem szeretnének megválni
kincsüktől. Évente talán két-há-
rom autót kínál fel a gazdája,
amelyek végül az egyes, kettes és
hármas sorszámmal várakozók
tudnak megvásárolni. Nyugaton
kicsit jobb a helyzet, mivel az
autóból lényegesen több fut az
utakon. Üzemképes példányhoz
két-háromezer eurótól már hoz-
zájuthatunk. Ha ehhez hozzá-
adjuk a regisztrációs adót (két-
száznegyven ezer forint) és a
műszaki-esztétikai feljavítás
költségét, akkor reálisan egy
egy-másfél millió forint körüli
összeg körvonalazódik a kiadási
oldalon. Ez egy közepes korú
használt autó ára. Ennyiért hoz
bennünket vissza a 02-es BMW
az autózás valódi világába.         

– CZOTTER ANDRÁS

rabok évekig donorként szolgál-
nak, de az is előfordul, hogy a
gyár évtizedekkel a gyártás meg-
szüntetése után is biztosítani
tudja a típushoz az alkatrészt. A
02-es BMW esetében például ez
a helyzet.

A gyártó után a legbiztosabb
hátteret a márka vagy típus köré
szerveződött klubok adják. Ezek
gócpontjában általában a típus
guruja található, a hegyben álló
bontott alkatrészek lábánál, a
füle hegyéig olajban. A tagok kö-
zötti együttműködés nem korlá-
tozódik az alkatrész beszerzésre,
sőt. Rendezvényeket, kirándulá-
sokat szerveznek belföldön és
külföldön is, egyszóval igen ak-
tív közösségi életet élnek. A nép-

szerű típusok tulajdonosait egy-
re gyakrabban kifejezetten kere-
sik a rendezvényszervezők. A
02-es BMW klub tagjai például
tavaly a Budapest Rally bemele-
gítő futamán szórakoztatták a
közönséget.

Bár a mindennapi használat
igénye nem ritka, a veterán ked-
vencek ideje mégis leginkább
hétvégén jön el. A ma elérhető
korszerű, de általában minden
eredetiséget és egyéniséget nél-
külöző autótípusok mellett a
szerethető hobbiautó alkalmi
szerepét tökéletesen ellátják.
Aki legalább időnként vissza
szeretne térni az autózás erede-
ti örömeihez, az szinte biztos ta-
lál magának egy típust.     – C. A.

A Fiatal Írók Szövetsége vezetőségi tagjai, valamint könyv-

sorozat-szerkesztői megdöbbenéssel értesültek arról a Magyar

Demokrata című hetilap 2004. július 22-i számában megje-

lent interjúról, amelyben Bácsfi Diána nemzetiszocialista, hun-

garista érzelmeit és politikai ambícióit vallja meg. Arról a

Bácsfi Diánáról van szó, akinek verseit, tanulmányait koráb-

ban több rangos folyóirat, például az Egyháztörténeti Szemle

is közölte, aki – tudomásunk szerint – tagja a Mircea Eliade

Nemzetközi Társaságnak, s akinek TIT-előadásairól rend-

szeresen hírt adott a Népszabadság is. Ugyanarról a Bácsfi

Diánáról, akit egyetemi tanárai tehetséges kutatóként aján-

lottak a FISZ könyvsorozat-szerkesztői figyelmébe, s akinek –

a számunkra vállalhatatlan politikai nézeteiről mit sem

tudva – vallástörténeti tanulmányait tartalmazó kötetét 2003-

ban annak ellenére is megjelentettük, hogy nem tagja a fiatal

írókat, irodalmárokat tömörítő szervezetünknek.

Sajnáljuk, hogy egykori szerzőnk a magyar történelem

egyik legkártékonyabb alakját választotta példaképéül, s

megdöbbentünk azon a komolytalannak tűnő, ugyanakkor

veszélyes felvetésén is, hogy a hungaristák által létrehozandó

munkaállamnak, illetve a hungarista hatalomátvételnek akar

filozófiai vezetője lenni, s céljai megvalósítása érdekében

egyenruhás pártot kíván létrehozni. Azt is szomorúan tapasz-

taltuk, hogy Bácsfi Diána a józan ész határait teljesen áthágó

veszélyes nézeteit egy magyar politikai hetilap minden kritikai

megjegyzés nélkül közli, sőt úgy tűnik, Bácsfi Diána szerepét,

elhivatottságát, nyíltan vállalt hungarizmusát pozitívumként

állítja be. Mindezeket megismerve a Fiatal Írók Szövetsége

vezetősége kijelenti, hogy Bácsfi Diánától és mindennemű

politikai megnyilvánulásától elhatárolódik, azok tartalmával

egyáltalán nem ért egyet, károsnak és veszélyesnek tartja. A

FISZ vezetői csak remélni tudják, hogy Bácsfi Diána felhagy

nézeteinek terjesztésével, valamint ilyen nézetek elfogadásával

és követésével, s visszatér vallástörténészi munkájához.

Budapest, 2004. július 23.

A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége vezetősége, a FISZ Könyvek

sorozatszerkesztői

A Fiatal Írók 
Szövetsége nyilatkozata
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íg a keszthelyiek elsősor-
ban a kultúrát hozzák
fel fő érvként (no meg a

biztonság kedvéért szemfüles
módon védjegyként is bejegyez-
ték a vitatott címet), addig a sió-
fokiak a rengeteg vendéget és az
éjszakai pezsgést vélik perdöntő-
nek. Jó okuk van rá.

A vasútállomás mellett húzó-
dó Kálmán Imre sétányon a Ba-
laton-parton megszokott bóvli-
áradat fogad, EB-lázban égő né-
met turisták lézengenek a gagyi
futballmezek körül, itt kettő-
ezerötért, az otthoni ár töredéké-
ért kaphatják meg a futball-iko-
nok csomagolását (az ennek

megfelelő minőségben, természe-
tesen). A sétányról nyílik a Kál-
mán Imre Múzeum, ahol a kinti
nyüzsgéssel ellentétben teljes bé-
kesség honol, csak egy megfáradt
családapa fűzi különösebb meg-
győződés nélkül, jól bejáratott
közhelyekkel a jegyszedő nénit.

A kapu alatti folyosón a régi
siófoki képeslapokból készült
gyűjtemény egy egészen más für-
dőhelyről mesél, mint amilyen-
nek ma láthatjuk. A tóparti kor-
zó fái alatt dámák adnak találkát
könnyed eleganciával öltözött
úriembereknek, a lóversenypálya
közönsége a győztest ünnepli, és
napernyős hölgyek igyekeznek a

fürdőház felé. A lapok rövid, bá-
josan naiv üzenetei békebeli han-
gulatot idéznek: „Édes czukros
Millám! Úgy-e édesem te is
gyüjtöd a képes lapokat? Fogadd
tőlem szívesen gyűjteményedbe,
e kis lapot. Én is gyűjtöm.” 

A múzeum maga mindössze
három apró szobából áll, ahol
Kálmán Imre, a magyar operett
és Siófok történetével ismerked-
hetünk meg. A segítőkész minde-
nesnéni a kedvünkért felkapcsol-
ja a villanyokat és bekapcsolja a
mester leghíresebb szerzeménye-
it felvonultató háttérzenét. Meg-
tudjuk, hogy a terménykereske-
delemmel foglalkozó Koppstein
családban látta meg a napvilágot
(a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban töltött évek alatt magya-
rosított testvérével együtt Kál-
mánra), gyermekként sokszor ló-
gott a Színkör próbáin, és első
zongoráját saját zsebpénzéből
vette. Sikereit elsősorban Bécs-
ben aratta (ott is élt sokáig), de
darabjait a pesti színházak is
nagy sikerrel játszották, végül az
utolsó hajók egyikén sikerült el-
menekülnie a nácik elől. 

A mai Aranypart környékén
néhány elegáns villa emlékeztet a

Régóta folyik a – jó eséllyel eldönthetetlen –
versengés Keszthely és Siófok között „a
Balaton fővárosa” címért (néha Balatonfüred
is bejelentkezik, de nem nagyon tud beleszól-
ni a nagyok versenyébe).

M

Ahol a napfény és a buli lakik

Siófok
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ivatba jöttek a nyíltvízi,
tömeges úszórendezvé-
nyek, van már Öböl-át-

úszásunk, Velencei-tó átúszá-
sunk, Rába-úszásunk (ez kivéte-
lesen nem keresztben teljesíten-
dő), Fertő-tó átúszásunk és Ti-
sza-tó átúszásunk... A legtöbb
résztvevőt továbbra is a nagy
hagyományokkal bíró Balaton-
átúszás vonultatja fel, ahol Rév-
fülöptől Balatonboglárig kell
5,2 kilométert úszni. Idén már
jó előre kondicionáltam ma-
gam lelkileg, hogy mindenkép-
pen nekivágok, miután évek
óta hiába tervezgettem, ilyen-
olyan okokból. Az eredetileg
meghirdetett szombati idő-

pontról a hideg víz és a várha-
tó rossz időjárás miatt egy nap-
pal későbbre kerül a rendez-
vény, ennek köszönhetően a
szombat esti születésnapi buli
és az azt követő néhány órás al-
vás csak fokozza a kihívás
sportértékét. Balatonboglárra
érve egy gyors vízhőfok-ellenőr-
zést követően derül ki, hogy ko-
rábban lelkes társaságunkból
már csak nekem marad
átúszhatnékom, a többieket
jobban vonzza a strandolás-lán-
gosozás csalóka biztonsága és
kényelme. Boglárról hajóval le-
het megközelíteni a rajt révfü-
löpi helyszínét. A résztvevők in-
gyenesen hajózhatnak a túl-

partra, de csak nevezés után, s
mivel Bogláron nem volt lehe-
tőség a nevezésre, így jegyet
kell váltani az útra. Barátaim
szerint ez korábban nem így
volt, a részvételi díj is idén
emelkedett 2700 forintra. 

Révfülöpön feltankolok az
első utamba kerülő túrórudi-
automatából, majd belekezdek
a nevezési procedúrába. Az or-
vosi vizsgálatot végző doki
rendben találja a vérnyomáso-
mat, s tesz ugyan némi meg-
jegyzést kipihentségem látható
jeleire, azért rányomja karto-
nomra az indulást engedélyező
pecsétet. A levegőben a rendez-
vényt szponzoráló sportkrém-
gyártó termékének brutálisan
mentolos illata terjeng. A ké-
szítmény magamra applikálá-

sát követően olyan érzésem tá-
mad, mintha endogén kémiai
reakciók indulnának be izma-
imban, melynek nem lehet más
vége, mint hogy élő fáklyaként
égjek el a vízparton. Rövidesen
enyhül a belső hőség, így késői,
önjelölt Wesselényiként vethe-
tem magam a jeges (nem egé-
szen 20 fokos) habokba. Az át-
úszás indulószakasza ökológiai
katasztrófa sújtotta területre
emlékeztet. Mintha egy nap-
olajat szállító tanker szenve-
dett volna balesetet a közel-
ben, lelki szemeim előtt a a vi-
lágsajtót bejáró,  a napolajtól
fuldokló kárókatonákról ké-
szült képek tűnnek fel. Egy uv-
zöld füldugó és egy nagyobb-
fajta ragtapasz kikerülésével
kiérek a nyílt vízre, a lehor-

Balaton-átúszás 24.0
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pesti nagypolgárság és művészvi-
lág kedvelt üdülőhelyére, aminek
visszajáró vendége volt többek
között Karinthy, Krúdy, Kabos és
Latabár is (Krúdy emlékét egy ré-
gi épületben működő panzió is
őrzi nevében). Az újabb épületek
között is akad néhány ízléses da-
rab, a rózsaszín giccspaloták már
erősen belerondítanak a képbe,
az igazán lehangoló mégis a ba-
zársorszerű vendéglátóhelyek, já-
téktermek és butikok igénytelen-
sége. Helyi gasztronómiai neve-
zetességként egymást érik a
gyros- és kebab-árusok (eleinte
értetlenül állunk a jelenség előtt,
majd néhány arab vendég/üzlet-
ember feltűnése adja meg a jelen-
ség magyarázatát), míg a magát
kézművesként és olaszként hir-
dető fagyizó egyetlen pozitívuma
a fagyis lányok kedves mosolya. 

Nyáron jó időben zsúfolásig
telnek a strandok (miközben per-
sze folyamatos a panasz, hogy rö-
vid a szezon, nem jönnek a
külföldiek, stb.), este pedig az ut-
cákon hömpölyög a tömeg. Van
itt mindenféle ember, a jól öltö-
zött aranyifjaktól kezdve, a kö-
zépkorú német házaspáron át a
mattrészeg, agresszív tinédzser

hordákig. Legutóbbi siófoki láto-
gatásunk talán legijesztőbb jelen-
sége egy párducmintás, könnyű
nyári ruhába öltözött, ám annak
kereteit jelentősen meghaladó nő
volt, aki ideális megszemélyesítő-
je lehetne egy, „A szolárium öl!”
üzenetű, társadalmi célú kam-
pánynak.

A város vízparttól távolabbi ré-
szére is teszünk egy rövid kirán-
dulást. Szájtátva figyeljük a helyi
busztársaság elektronikus bérlet-
rendszerét (ami akkor is nagy
szó, ha az új, május elsejétől mű-
ködő rendszert reklámozó
„Elektronikus bérlettel az Unió-
ba” -szlogen azért erősen büntet)
és ahogy a Piknik Panzió étter-
mében tenyérszámítógéppel ve-
szi fel rendelésünket a pincér (rá-
adásul a konyha is kitűnő). A
visszaúton, az újra és újra felbuk-
kanó pletykákat ellenőrizendő,
megbizonyosodunk róla, hogy
sem fideszes jachtosok, sem kom-
munista cselszövők nem csapol-
ják a Sión a magyar tenger  drá-
ga vizét. Sétánk közben rácsodál-
kozunk egy-egy üzletnévre, a Las
Kukac Casino és az impozáns Kí-
nai Hongkong Áruház után a
Big Shot's viszi el a pálmát, ami
úgy hangzik, mintha csak valami
felkapaszkodó magyar pornó-
sztár művészneve lenne, Judith
Nemyo nyomdokain.

Az este beköszöntével megkez-
dődik a település csúcsra-
járatása, az emberek szórakozni
indulnak. Siófok két legismer-
tebb szórakozóhelye, a Flört és a
Palace a szezonban minden nyá-
ri estén nyitva van, néha világ-
sztár dj-k lépnek fel, máskor ke-
vésbé igényes programot kínál-
nak, mint az a Palace plakátjain
hirdetett szerdánkénti és vasár-
naponkénti „Frei Bier & Sangria
Party”-ból és a péntekenkénti
„French Kiss & Free Becherovka
Apple” bulikból sejthető. A hajó-
állomás melletti, szörnyen lepuk-
kant épület Paradiso Disco felira-
tát nappal még régi időkből itt fe-
lejtett emléknek véljük, este vi-
szont láthatjuk, hogy valóban

működő szórakozóhelyről van
szó – ha közelebbről nem is mer-
jük tanulmányozni. Az éjszakai
élet az Aranypartra, a Coca-Cola
Beach House körüli, jórészt belé-
pődíj-mentes szórakozóhelyekre
koncentrálódik. Lehet a Party
Cafe kényelmes naplemente-né-
ző strandszékeiben vagy függő-
ágyaiban lazulni, ordítva
karaokézni az egyik bár színpad-
ján és nyomorogva táncolni a
Spagetti Házban vagy a
Renegade-ben (utóbbihoz egész
pofás kávézó is tartozik, ahon-
nan egy koktél mellől figyelhet-
jük a fő vonulási útvonal pezsgé-
sét, nagyon mediterránnak érez-
ve magunkat). Új látványosság a
parton felállított, éjszaka műkö-
dő óriáskerék, amire olyan esté-
ken is bőven akad jelentkező,
amikor földközelben is nehéz
megmaradni a jeges széltől, nem-
hogy 46 méteres magasságban. A
nyári Siófok azonban ilyen idő-
ben is pörög tovább...

– BALOGH ÁKOS GERGELY

H I R D E T É S

gonyzott vitorlásoktól szegé-
lyezett folyosóra. Körülöttem
többen neoprén ruhában ha-
sítják a vizet, mint valami
sarkvidéki túlélőverseny hő-
sei. Maga az úszás a fogvaco-
gástól eltekintve meglehető-
sen eseménytelenül telik, csak
néha húznak el mellettem lát-
hatóan felkészültebb úszók-
ból álló rajok. Félúton meg-
éhezem, de az etetőhajók sző-
lőcukrait így sem igazán kívá-
nom. Útközben a korábban
Tornóczky Anita neve által
fémjelzett NÉVshowR című
műsor helikoptere köröz felet-
tünk, jóleső melegséggel tölt-
ve el keblünket, hogy nem
csak az RTL engedheti meg
magának, hogy a levegőbe
emelkedjen – a királyi televí-

zió legalább olyan magasról
szemléli a világot. A másik szív-
derítő látványt a mezőny mel-
lett elhúzó vitorlás nyújtja,
melyre gondos kezek a nemze-
ti lobogó mellé Árpád-sávos tö-
rölközőt aggattak.

A célba érve regisztrálják vo-
nalkódos karszalagunkat, egy
bágyadt mosoly a webkamerá-
ba, majd indul a sorbanállás a
szponzorok ajándékaiért. Fris-
sen sütött péksüteménnyel, hű-
tött üdítőitalokkal, pólóval, ba-
nánnal és egy-kéthetes színes
sportújságokkal jutalmazzák a
távot teljesítőket, hogy aztán
ki-ki hazainduljon, vagy élvez-
ze még egy kicsit a napsütést és
a sztáregyüttesek túlhangosí-
tott hakniját a rendezők jóvol-
tából… – B. Á. G.
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z azonban nem igaz. Az el-
ső világháborúval kezdő-
dött a rendetlenség kor-

szaka, nélküle nincs kommu-
nizmus, nincs fasizmus, nincs
nácizmus, feltehetően holoca-
ust sincs… de legfőképpen a
második világégés nem történik
meg. Csak azt a félmondatot
kellene átéreznünk, amit az
egyik átélő-résztvevő-szemtanú
katonatiszt mondott arról a
háborúról: „A legfontosabb
fegyverünk a gyalogsági ásó
volt… azzal vertük egymást
agyon.”

Gyûlölet a köbön
No ebből a pokolból született
meg a bolsevik forradalom
Oroszországban. A marxi elmé-
lethez ennek a forradalomnak
vajmi kevés köze volt, hiszen a
„nagy teoretikus” annak idején
azt jósolta, hogy a legfejlettebb
kapitalista országban fog meg-
valósulni. Nohát az 1917-es
Oroszország sok minden volt,
csak nem a legfejlettebb. Lenin
és csapata kivette Marxból azt,

amire nekik a tömegek forra-
dalmasításához szüksége volt:
az osztálygyűlöletet. (A kép tel-
jességéhez az is hozzátartozik,
hogy a bolsevikok ellen felsora-
kozó fehér tábornokoknak hal-
vány lövésük sem volt a politi-
kához, pláne az ideológia-gyár-
táshoz. Ráadásul a polgárhábo-
rú alatt soha nem tudtak haté-
kony politikai represszív szerve-
zetet létrehozni, ellentétben a
bolsevikokkal.)

Leninnek rengeteg problé-
mával kellett megküzdenie ha-
talomrajutásakor: például meg
kellett teremtenie a munkásosz-
tály uralmát egy olyan ország-
ban, ahol – hogy korunk képza-
varával éljünk – a munkásság
„törpe minoritás” volt.

Tekintettel arra, hogy Lenin
1917-ben nem hitt abban, hogy
forradalmi rezsimje életben ma-
radhat egy fejlett európai or-
szág támogatása nélkül, expor-
tálni kívánta eszméjét. A legké-
zenfekvőbbnek Németország
forradalmasítása tűnt, de az
egyéb lehetőségeket sem vetet-

ték el, köztük az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiát sem. Éppen
ezért megkezdték a megfelelő
helyi rezidensek felkutatását,
és megtalálták Kun Bélát.

Kun tulajdonképpen – a ma-
ga szempontjából – tisztessége-
sen járt el, hiszen már 1918 ta-
vaszán gyártott egy könyvet,
melyben leírta mit akar: Szov-
jet-Magyarországot. Az számára
is nyilvánvaló volt, hogy ez csak
terrorisztikus eszközökkel le-
hetséges, ezen nincs mit csodál-
koznunk. Az már más kérdés,
hogy a területi problémákra
adott katonai válasza átmeneti-
leg sokakat tévesztett meg 1919
tavaszán. (A másik oldalon a ro-
mánok és cseh–szlovákok terü-
letfoglalásai olyan nacionalista
hangulatot hoztak létre, amely
megakadályozta azokat az or-
szágokat az ilyen irányú politi-
kai mozgásban. Tehát távolról
sem a többi közép-európai or-
szág vezető rétegeinek vagy né-
pének ideológiai tisztánlátása
tartotta távol tőlük az „új esz-
mét”.)

Egyébként a fő célország
1919-ben még mindig nem Ma-
gyarország volt, hanem – a volt
Monarchia területéről – Auszt-
ria, mint amely belépő lehet Né-
metországhoz. Ott – azzal
együtt, hogy a kommün elma-
radt – tartósabb sikereket értek
el. Jobban be tudtak épülni a
Szociáldemokrata Pártba, nem
véletlen, hogy Kun és csapata
nem keleti, hanem nyugati
irányba menekült, dicstelen
uralmuk bukása után.

Átigazolások
Ausztriában egyébként a való-
ban szociáldemokrata párt
mentette meg a helyzetet. A ma-
gyar párt egyik tragédiája ép-
pen az volt, hogy politikáját ha-
gyományosan a német testvér-
pártéhoz igazította, csak 1933-
ban „igazolt át” a francia vo-
nalra, majd 1945-ben az angol
orientációra. (A mai helyzetet
ne keverjük ide, ahhoz kell egy
szocdem párt.)

A németeknél azonban egé-
szen más volt a politikai kör-
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Egyszer végre meg kellene érte-
nünk, vagy legalább megközelítőleg
átéreznünk azt a poklot, amely I. vi-
lágháború néven vonult be az euró-
pai- (világ-) történelembe. Sokan
mondják és gondolják, hogy a máso-
dik világháború utáni rendezéssel
kezdődtek a problémák.
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Nyolcvanöt éve bukott meg a magyar tanácsköztársaság
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nyezet. A német kommunistá-
kat a kezdet kezdetén az a Paul
Levi vezette, aki 1921-ben sem
volt hajlandó követni a Komin-
tern utasítását, amikor azt az
utasítást kapta Moszkvából,
hogy azonnal robbantsák ki a
forradalmat. Levi politikailag
nem is élte túl ellenkezését, le-
váltották, bár „népszerűsége”
miatt ez nem ment könnyedén.
(A Moszkva által inspirált poli-
tika nem változott meg ezután
sem, később a spanyol polgár-
háború során is az egyik legfon-
tosabb céljuk a komintern-hű
kommunista párt megszervezé-
se volt. A második világháború
utáni kommunista pártokat
már eleve ilyen elvek mentén
szervezték meg, és vezetőik a
moszkvai Lux-szállóban várták,
mikor léphetnek színre.)

De visszatérve Kun Bélához,
az ő feladata kettős volt. Egy-
részt egy Szovjet-Magyarország
hatékonyan gátolt egy esetleges
intervenciót – amire egyébként
egészen más  okokból nem ke-
rült sor –, másrészt „jó példá-
val” kellett volna szolgálnia.

Tudták, mit akarnak?
Hatalomra jutásához azonban
– a vesztett háborút követő sok-
kon túl – még két dologra is
szükség volt. Egyrészt 1918
őszén, lényegében egy puccs so-
rán hatalomra jutott az a Ká-
rolyi Mihály, akinek semmilyen
érdemi elképzelése sem volt ar-
ról, hogyan tovább. A földosz-
tást és más hasonló propagan-
da-fogásokat most hagyjuk,
Károlyinak sem bázisa, sem po-
litikai rutinja, sem megfelelő
kényszerítő eszközök nem áll-
tak rendelkezésére, de nem is
tett semmit azért, hogy létre-
hozza ezeket. Ennek egyik oka
az volt, hogy az államapparátus
már 1918 nyarán bomlásnak in-
dult, ahol mégis megmaradt a
kormány legitimitása, ott Ká-
rolyi és „csapata” hatékonyan
verte szét. Másrészt a magyar
politikai elit a dualizmus ötven

éve alatt – saját liberális doktrí-
nájába zárkózva – egyáltalán
nem volt képes azzal foglalkoz-
ni, amivel kellett volna: a nem-
zeti erők szisztematikus meg-
szervezésével, vagy a szociális
problémák legalább részleges
megoldásával.

A kommunisták „természete-
sen” pontosan tudták, mit
akarnak. A dezorganizált or-
szágban a demagógia értelem-
szerűen könnyen kapott lábra.
A társadalom forradalmasításá-
nak már kidolgozott módszere-
it hozták magukkal Moszkvá-
ból. A parasztság teljes és totá-
lis kifosztására törekedtek, hi-
szen az a lenini eszmék szerint
a „reakció melegágya” volt. A
terrorkülönítmények szabadon
garázdálkodtak, a különféle va-
gyontárgyak „társadalmasítá-
sa” csak azért nem ment a
„megfelelő ütemben”, mert
kül- és belpolitikai problémáik
nem tették lehetővé a teljes „si-
kert”. Az embereket elég köny-
nyen meg lehetett arról győzni,
hogy a forradalom után nem
kell dolgozni, ráadásul a felvi-
déki területek feladásáig a
kommunisták úgy tűnhettek
fel, mint a nemzeti ügy felkaro-
lói.

Miután ebből a betegségből
kigyógyult a nemzet, szinte
azonnal meg is bukott a Kun-
rezsim. A román bevonulás
már csak az utolsó lapát földet
dobta a kommunista rendszer
sírjára. Bár Bratianu román
miniszterelnök később azzal
magyarázta bevonulásuk szük-
ségességét, hogy az Alföld ki-
rablása nélkül Románia min-
den bizonnyal nem élte volna
túl nagyobb éhínség nélkül
1919–20 telét. Az megint más
kérdés, hogy később – egy
jobbra tolódott európai politi-
kai környezetben – már ideoló-
giai küzdelemként tüntették
fel „hősi” fellépésüket. A meg-
szálló román katonákat egyéb-
ként Budapesten különböző
pincékben rejtegették, mert

rongyaikban alkalmatlanok
voltak az utcai őrjáratokra…

A kommün maga véres és ér-
telmetlen volt. Bár Kun Béláék
bíztak hatalmuk megőrzésé-
ben, hiszen még azt is precízen
felmérték, hány napra elegen-
dő tűzifát biztosíthatnak Buda-
pest számára a Városliget és a
Népliget fáinak kivágásával…
Ezt akár jelképesnek is tekint-
hetjük, hiszen a kommün való-
ban és minden értelemben egy
puszta országot hagyott volna
maga után.

A vasfüggöny lehull
Ez utóbbi nem sikerült, azon-
ban két dolog nyilvánvaló. Egy-
részt a Tanácsköztársaság any-
nyiban mindenképp hozzájárult
ahhoz, hogy a trianoni béke-
szerződés éppen olyan lett, ami-
lyen, hogy teljes külpolitikai el-
szigeteltségbe taszította az or-

szágot, így képviselői csak akkor
jutottak Párizsba, amikor már
kész tények elé állították őket.
Másrészt tovább mélyítette azt a
szakadékot, amely már a felvilá-
gosodás óta – bizonyos értelem-
ben már korábban – elválasztot-
ta a középső európai területeket
a nyugattól. Mert a vasfüggöny
igazából nem 1945 után alakult
ki. Már a felvilágosodás óta
megvolt a nyugatiak fejében,
csak éppen szellemi, gondolati
szinten. Térségünk ugyanis soha
nem volt annyira egzotikus,
hogy érdeklődést váltson ki,
másrészt soha nem volt annyira
nyugati, hogy ezért legyenek
ránk kíváncsiak. Ez a valódi vas-
függöny évszázadokkal előbb
született és nőttön nőtt 1945-ig.
A magyar Tanácsköztársaság
mindenképpen továbbfonta en-
nek a vasfüggönynek a szövedé-
két.                   – RÉZESY ISTVÁN

H I R D E T É S
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pokol megdöbbentően em-
lékeztet egy hobbitelekre.
Kati, édesanyánk testvé-

re, kvázi nagynénénk féléves
külföldi tartózkodása előtt
megkért minket, hogy néha
nézzünk rá a telkére. Szeren-
cse, hogy van egy képünk hat-
éves korunkból, helyes kisga-
tyában állunk egy cserje mel-
lett, könyékig vagyunk a nó-
zinkban és a háttérben egészen
jól látszik a fennebb mondott
földdarab. A fotót néha jól
megnéztük, a teleknek közelé-
be se mentünk. Kati holnap-
után érkezik haza, és első kér-
dése az lesz, hogy mi van a
kerttel. A rossz lelkiismeretünk
hozott ki minket.

Kárpótolni igyekezzük ma-
gunkat. Szenvedéseink után
Velence felé vesszük az irányt,
és arról álmodunk, hogy a fő-
városhoz legközelebb eső part-
szakaszon, nyakig vízben, zöld-
algában, kezünkben egy Borso-
dival zsűrizzük az idei tangadi-
vatot. Sokáig nyűglődünk,
amíg kiválasztjuk a megfelelő
helyet. Végre megtaláljuk. Itt
már csak távolról hallani,
ahogy a karaokeversenyben
résztvevő Pisti Sárbogárdról
éppen belecsap a Fiesta vala-
melyik takonyhalmába. Épp
megkezdenénk uradalmunk
határainak kitűzését, amikor
megjelenik a Gonosz. A két
megfáradt számítógépbolti el-
adó, meg a barátnőjük, (Nem

derül ki, melyiké. Talán közös.)
de őt gyorsan behajtják a vízbe.
Soha nem tudtuk elképzelni,
hogy milyen lehet az a szedált
rasztafári, aki benyalja a „csa-
jom jövőre szülni akar” meg a
„vállald büszkén” kezdetű rek-
lámtermékeket. Hát ők. Kez-
detben még csak a konkurenci-
át szidják, alaplapok felett dis-
putálnak, aztán belevágnak.

„Tudod Zotyám, az embernek
mindene kivan ettől az ország-
tól” – mondja a fiú, aki iszo-
nyatos erőfeszítéssel feketére
festette a hajtöveit, a szép sző-
keség meg maradt felül. Itt
még szívünk szerint helyesel-
nénk, nekünk is kivan. Mivel is
kapcsolódjunk be? A MÁV-val?
A Postával? Az emberi tahóság-
gal? Demszkyvel? A dögláncos
főrendőrrel? Az MSZP-vel?
„Ahogy mondod: a hülye ná-
cikkal tele van az embernek
mindene (Hah – a szerk.).
Múltkor is bejön egy a boltba,
és kérdezi, hogy a kirakatban
lévő kifutó szériát mennyiért
adjuk, és jó-e az Ukrajnában,

hálózat meg minden, mert oda
vinné, és még alkudni próbál,
mer’ magyaroknak viszi, akik
szegények. Hát ki a bránert ér-
dekel az? Attól essek hasra,
hogy ő magyar? Meg egyálta-
lán: mi közöm nekem a sok
gyökérhez, csak azért mert egy
nyelven beszélünk? Ha egyálta-
lán. Mer’ rendszerint azt se ér-
teni, mit beszélnek, vazze.” –
mondja a kis pocakos, akinek
hetyke tüskefrizurája van, mint
Zsoltinak az UFO-ból. „Ez itt
nem pálya. El kéne már felejte-
ni azt, hogy nemzet, meg bár-
mi közünk van egymáshoz.
Mindenki boldogul ahogy tud,
aki másutt él, az ott. Minek kell
egyáltalán pénzt adni annak,
aki egy másik országban él?
Mer’ magyar? Ugyan már! Csak
röhejessé tesszük magunkat.”
Párunk ragyogó női ösztönnel
megérzi, hogy tíz másodperccel
lehetünk a válaszcsapás előtt,
rakétáink már követik a célt,

irányzóink vadul lóbálják a lo-
garléceket, ezért jó ösztönnel
elküld minket ebédért. Fel a
szandit és rohanás sültkrump-
liért, mielőtt orrbavágnánk va-
lakit.

Nemzet igenis van. Ne men-
jünk bele most abba, hogy min-
dig is volt, vagy álnok nackó ér-
telmiségiek találták ki a XIX.
században, akik elandalodtak
valami végtelenül hosszú nép-
balladán. Van és kész. Tovább-
megyünk: magyar nemzet is
van. Nem érdekel minket az
sem, hogy kultúrnemzet vagy
államnemzet vagy töredéknem-
zet. Ha ezen gondolkodunk,
mindig kivételeket találunk,

mindazonáltalokat és azon-
banokat. Aztán jön Anthony D.
Smith, Brubaker, Gellner és
már benne is vagyunk a cső-
ben. Érzéseink vannak, ame-
lyeket egyetlen okos és kevésbé
okos könyvben sem találtunk
meg leírva, és ezért kicsit ta-
nácstalanok is vagyunk vele,
ennélfogva előhozni sem mer-
jük, mert félünk, hogy kinevet-
nek. Közép-Európában, Berlin,
Krakkó, Lemberg és Grác kö-
zött otthon vagyunk. Ahol ma-
gyarok vannak/voltak, ott meg
itthon. Magyarnak lenni: át-
menni a Lánchídon, és megje-
gyezni, ahogy süt a nap a város-
ra. Állni Patcán (Somogy vm.,
113 lakos, rk., körjegyzőség,
csendőrőrs, utolsó posta: Szen-
na), a bekötőút végén, a busz-
megállóban és nézni a dombo-
kat. Fenn ülni a Gyimesi-szoros
tetején, a botrányosan zöld fü-
vön és hallgatni a ziháló teher-
autókat, ahogy a sofőrök ket-
tesbe kapcsolnak az emelke-
dőn. Várni Pakson az első kom-
pot reggel, és jóleső érzéssel
konstatálni, hogy a kapitány le-
pókhálózza a hangfalakat, mie-
lőtt a kajüt elé pakolja őket.
Magyarnak lenni, az borsó-
dzást érezni, amikor a Him-
nuszt játsszák, és sírni, amikor
a mosontarcsai hidat mutatják
egy ócska filmen. És figyelni a
lámpa fénykörét Heveli atya, az
utolsó szolyvai magyar plébá-
nos arcán, amikor
Karagandáról beszél. Megpil-
lantani, ahogy az első kövér
harmatcsepp lefut a szódásüve-
gen. Részegen recitálni a
Szindbád hazamegy-et. Röhög-
ni, amikor nem értik külföl-
dön, hogy mit beszélsz. Ma-
gyarnak lenni, az szép, szomo-
rú, őszi utazás a Balaton körül.
Magyarnak lenni elegancia.
Sár. Távoli halk zene. Majd-
nem minden.

Igen, kérünk rá kecsapot is.
Szóval itt valami van,

buzikáim. Valami van.
– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A nemzetrõl
Csak egészen kis gyermekek képzelhetik azt,
hogy a pokol az a hely, ahol nagy kondérok-
ban főzik a bűnösöket. Ez marhaság. A po-
kol az a hely, aholy irtózatos meleg van, ár-
nyék sehol, izzadt bőrünkre por és kisebb
bogárfauna tapad, viszketünk, mint a fene,
és ribizlit kell szüretelnünk. 
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Párunk ragyogó nõi ösztönnel megérzi, 
hogy tíz másodperccel lehetünk 

a válaszcsapás elõtt, rakétáink már követik
a célt, irányzóink vadul lóbálják

a logarléceket, ezért jó ösztönnel elküld
minket ebédért. Fel a szandit és rohanás

sültkrumpliért, mielõtt orrbavágnánk valakit



ichelle Wild gyermeket
vár. A minden ironikus
él nélkül örvendetesnek

nevezhető hír kapcsán a sztár
akár a szingli-blokkba is beke-
rülhetett volna, mint pozitív pél-
da, hiszen egy szép, huszonnégy
éves nő vállalta ezt a nem min-
dennapi terhet, aki ráadásul ja-
nuárban férjhez megy. Az a tény
fúrta csak meg az Ufi-béli pie-
desztálra emelést, hogy a pornó-
Oscart elnyert alkotó épp elég-
szer szerepelt már a magyar mé-
diában pozitív példaként.

Michelle Wild elmúlt évek-
ben tapasztalható tündöklése
alatt egyszer sem volt téma ná-
lunk, pedig a hölgy – valóban
kivételes intelligenciáját nem ta-
gadva, nem sározva – önmagá-

ban magas labda a magyar köz-
állapotok elleni teniszmeccsen.
Hogy most mégis róla szól a fá-
ma, abban, mint említettük
volt, nem kis szerepe van a nyár-
nak (olvasóink nőt akarnak) és
az örömhírnek.

Nem fogjuk ezeregyedszer, a
normálisabb sajtótermékek közti
utolsóként kifejteni, hogy a sztár:
példa; Misikét (ez a beceneve
Kovi-berkeken belül azóta, ami-
kor még csak képernyőn kívüli
elősegítőként nézett fel a szakma
nagyjaira) nem hasonlítjuk össze
teszem azt Karinthy Frigyessel,
akinek az arcát egy tévénélküli
korban ismerte minden pesti la-
kos, és két állomás között intette
le a villamost, ha nem akart gya-
logolni. Tehát nem teszünk össze-

hasonlítást az igazi sztárok és a
mai sztárok között, addig meg
végképp nem merészkedünk,
hogy vitassuk Michelle szex-
tanácsadói működését (egy neves
női magazinban van kérdezz-fele-
lek rovata) azon belül is azt a pil-
lanatot, amikor a prostitúcióról
fejtette ki negatív álláspontját.

A cikk fő problémái nem ezek.
Inkább csak egy elementáris kér-
dés, hogy tudniillik… mi lesz
most? Gyermek kontra karrier?
című keretes írásunkban ecsetel-

gettük a pályára való visszatérés
nehézségeit. Úgy gondoljuk, a ne-
vezett hölgy szakmájában még
komolyabb kérdéseket vet fel az
új helyzet.

De persze tudjuk, hogy
Michelle hónapokkal ezelőtt a
pályaelhagyók rubrikába került
a statisztikai táblázatokban, hi-
szen visszavonult szépen, ham-
vasan. Hogy miből élt azóta?
Hát ez az. A sztárságból. Ex-por-
nósztár, aki praktizáló sztárként
keresi kenyerét. Mit csinál ma
egy sztár? Mindenekelőtt min-
denhez ért. Falusi Pa-dö-dő Ma-
riann a Big Brother házban
mint konzekvens véleményalko-
tó szólt hozzá kisebbségügyi
kérdésekhez. Főzőműsorokban,
műveltségi vetélkedőkön vesz-
nek részt (nem mint sztár, ha-
nem mint szakértő), ezen kívül
mindegyikük ért a lovakhoz, a
borokhoz, lakberendezéshez, a
taóhoz, a dél-amerikai iroda-
lomhoz stb. Mindegyik minden-
hez. 

De hogy szól az a hír ponto-
san? „A pornó Oscar-díjas szí-
nésznő januárra várja első gyer-
mekét, újabban kismamaruhá-
kat tervez, de hamarosan élet-
módmagazint is indít.” Erről be-
széltem.                        – SZ. B.
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em hittük volna, hogy el-
jön ez a nap. De eljött. Az
augusztusi Doromboló

cicus-díjjal a Magyar Narancs
egyik cikkének szerzõjét tüntet-
jük ki. A díj persze a szerzõt il-
leti (nemnyukapiszka!), de a
lap se maradjon díjazatlan:
mint különdíjat, fogadja szer-
kesztõségünk mély megdöbbe-
nését. Mert tényleg nem hittük
volna. Ahogy szerzõjük a július
végi számban Szanyi Tiborról
ír, az a lelki közelség és az efe-
lett érzett õszinte öröm meg-
nyilvánulása. A Nehéz fiúk cí-
mû publicisztika szerzõje per-

sze, mint mondtuk, Tamás Gá-
bor, és nem a tiszteletreméltó
kollektíva, de… hát lássuk:
Szanyi ellentmondásos, kemé-
nyen fogalmaz blá blá blá, és
most az jön, hogy „Szanyi Ti-
bor igaza és hátországa (a Ta-
más Gábor-félék…?) tudatában
mindig abba az irányba moz-
dult, amit helyesnek érzett.” Ez
még nem is lenne baj. Az elv-
hû, elveiért konfliktusokat is
vállaló személy attitûdje, ért-
sünk ebben egyet ezzel a Ta-
mással, szimpatikus attitûd. De
neki ez nem elég. „És Szanyi
nem alaptalanul lehet magabiz-

tos.” Hoppá! „Bár családi éle-
tén is igyekeztek »jóakarói« fo-
gást találni, az elvált, de két
gyerekét informátoraink sze-
rint példásan nevelõ államtit-
kárt eddig nem sikerült
deutsch-i csínytevésen kapni,
közvetlen munkatársai pedig
egyszerûen szeretik, mert sze-
rintük pontos, kiszámítható és
következetes.” Tehát igen.
Szanyinak igaza is van,
hátországa is, elvált
ugyan, de nem haraggal,
és ha izzad, azt se úgy te-
szi. Valójában nem is
érteni, hogyan kevere-
dett bele a politikába.
A díj nem arról
szól, hogy vitatkoz-
zunk a díjazottak-
kal, de ugye Szanyi volt,
aki saját néven kurvaanyázta
netes fórumokon a hivatalban
lévõ miniszterelnököt (persze

nem ebben a ciklusban), az
öcsikének az õ minisztériuma
adott többmilliós megbízást
uniós cédékre cö cö cö. A kü-
löndíjra az bírt rá bennünket,
ahogy elképzeltük a Naran-
cson belüli elsõ szûrõt, a má-
sodikat, aztán jött az olvasó-
szerkesztõ plusz a korrektor,
és senkinek nem tûnt fel a do-

rombolás sem-
mivel sem
összetéveszt-
hetõ bája. 

Doromboló cicus-díj

Hátország
Doromboló cicus-díj

Michelle és a jövõ
Nyár van. Tehát több teret a nőknek! Szer-
kesztőségünkben egy ideje mind többször
hangzik el az elv: annál jobb a lap, minél több
benne a nő. Hát tessék.

M
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De persze tudjuk,
hogy Michelle

hónapokkal ezelõtt
a pályaelhagyók

rubrikába került a
statisztikai tábláza-
tokban, hiszen visz-
szavonult szépen,

hamvasan



j csillag tűnt fel a hazai
szélsőjobboldal égboltján:
az ifjú vallástörténész

hölgy szálasista plakátok ra-
gasztgatása, illetve édesanyjá-
nak elbocsátása kapcsán került
az érdeklődés középpontjába.
Tudományos munkássága és
publikációi alapján feltételezhe-
tő, hogy nem a szélsőjobbolda-
lon amúgy jellemző félművelt-
ségre és tájékozatlanságra ala-
pozza elveit, bár az általa veze-
tett Magyar Jövő Csoport hon-
lapján található anyagok leg-
alábbis sajátos történelemszem-
léletre vallanak. Magyarország
helyzetét a második világhábo-
rú végén például így látják:
„1944-ben a Hazánk nyakán
terpeszkedő zsidóbarát elnyo-
mó rezsim olyannyira nyíltan
folytatta a leggyalázatosabb ha-
zaáruló, defetista uszítást, hogy
szükségessé vált a Harmadik Bi-
rodalom közvetlen beavatkozá-
sa az ország szétzüllesztésének
elkerülése érdekében.” 

Első hallásra a Szabó Albert-
féle operettnáci társaság ugrik
be az embernek (a kormány
szempontjából is időszerű lenne
a mindig hálás témát szolgálta-
tó náci veszély megjelenése),
ám Bácsfi Diana fanatizmusát
határozottan olyan érzése tá-
mad az embernek, hogy ez a nő
komolyan gondolja, amit mond.

Komolyan gondolja egy nyilas-
keresztes-zöldinges párt beje-
gyeztetését, a majdani hatalom-
átvételt és azt, hogy Szálasi Fe-
renc a legnagyobb magyar filo-
zófus. Lépjünk túl azon a prob-
lémán, hogy egy ilyen szervezet
bejegyzése jogszabályi akadá-
lyokba ütközik (a Magyar Jövő
Csoport is csak informálisan
működik), s hogy egy zöldinges
kormány felállása sem éppen
aktuális: nem annyira Bácsfi Di-
ána és néhány tucatnyi egyen-
ruhás bajtársának szűkkörű
összejövetelei aggályosak, ha-
nem ha más, (radikális) jobbol-
dali szervezetek/médiumok el-
fogadják őket partnerként. 

Márpedig a Demokrata-in-
terjú fent idézett bevezetője
sem éppen hűvös távolságtar-
tást sugall, a Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom pedig
vendégül látja őket az általuk
szervezett Magyar Szigeten,
ahol Bácsfi Diána több előadást
is tart. A magukat szabad aka-
ratukból egy tömeggyilkos re-
zsim örököseinek valló neoná-
cikkal (na jó, újnyilasokkal) ba-
rátkozni nem egészséges dolog,
mert könnyen előfordulhat,
hogy azt gondolják az ember-
ről: adott esetben ő is szívesen
mazsolázgatna egy picit fa-
ji/vallási alapon. 

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Zöld ing és nyilaskereszt
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Szezonja van
az uborkának

ivel már augusztus hó-
napba csúsztunk át, s az
egyébként valóban gon-

dokat okozó meleg nekünk is
meglágyította agyvelőnket kissé,
úgy gondoltuk, magunkra öltjük
a sajtómunkások izzadságszagú
atlétáját, s beállunk az antihírek
közreadóinak népes táborába. 

Mindezek előtt azonban néz-
zük meg röviden, milyen pályán
kell versenyeznünk. A fentebb ki-
emelt Népszabadság arról ír, ami
nem történt meg: nem dőlt meg a
melegrekord, emellett nem kell
vízkorlátozásra számítani Buda-
pesten. Noha a MÚOSZ, a Havas
„tanár úr” által üzemeltetett, de
talán még az Anettka
újságíróiskola is egyetért abban,
hogy nem az a hír, ha a postást
megharapja a kutya, hanem az,
ha a postás harapja meg a ku-
tyát. A Virág elvtársról elnevezett
irányzat szerint mindez barom-
ság, az az igazi hír, ami nem hír.
(vö. „az a gyanús ami nem gya-
nús”). Mivel független elemző-
ként úgy látjuk, hogy bár a Virág-
iskola tézise évszakfüggő, ezen
cikk erejéig követőjévé szegő-
dünk. 

A Magyar Rádió Krónika cí-
mű műsora arról számol be,
hogy Debrecenben az önkor-
mányzat engedélyével kivágtak
egy öreg tölgyfát. Nagyon durva.
Természetvédők is tiltakoztak.
Majka (ki az a Majka?) pedig oda-
nyilatkozik a Napi ÁSZ c. bulvár-
újságnak, hogy nem volt katona.
A hajam leesik, komolyan. Nem

is értem a CNN miért nem szakí-
totta meg az adását. Persze mi is
teleírhatnánk polgári életmód-
magazinunkat sztárokkal,
tetkókkal, engedve a nyári szelle-
mi ernyedésnek, miközben a rög-
valóság vonata elzakatol mellet-
tünk. Pedig a szerelvényen
ezidőtájt ott ül Bácsfi Diana kőfa-
siszta honleány nyilatkozva a De-
mokrata empatikus munkatársá-
nak, Demszky Gábor, aki több
tízmilliós nyaralót fejlesztget Iszt-
rián és Keller László is, aki torkig
van azzal, hogy a kakaóbiztos
óvodai számítógépek beszerzésé-
vel zaklatják. Ahol verni kéne a
tamtamot, ott a légy zümmögését
is alig hallani. 

Nem világos teljesen az sem,
hogy a nép nyári szabadságát töl-
tő gyermekei miért válnak érdek-
telenné a kánikulában a közélet
ügyei iránt, mindenesetre elég el-
keserítő látványt nyújt, amint
üdülő ingatlanok teraszán heve-
részve vagy vonaton ülve falja a
bulvárt populációnk színe-virága,
és remegő kézzel igyekszik meg-
tippelni, hogy hol nyaral idén Er-
délyi Mónika, közismertebb ne-
vén Mónika. Akit persze szeret-
nek, s csak akkor dühöngenek
(pl. július 21-én este) amikor elsö-
tétül kedvenc csatornájukon a
képernyő (tegyük hozzá: szép né-
zettséget produkált a sötétség is).
Mert arra már nem emlékeznek,
hogy épp Mónika (és Balázs) mi-
att csúsznak le pl. Halász Gábor
apaságának igaz történetéről. 

– AMBRUS BALÁZS

M
Ú

„Várhatóan sem ezen, sem a jövő héten nem
dőlnek meg a melegrekordok az országban
(…) A tavalyi évhez hasonlóan idén is július kö-
zepétől nőtt meg a budapesti strandok látoga-
tottsága, egyre többen keresik fel a szabadtéri
medencéket.” (Népszabadság, 2004. július 21.)

„Az egyik belvárosi presszóban ülünk le be-
szélgetni a Magyar Jövő Csoport huszonhat
éves vezetőjével, aki zöld, katonai inget, nyi-
laskeresztes nyakláncot visel, vonásai pedig hi-
deg tudatosságról árulkodnak. Első szavaiból
kitűnik, hogy precízen fogalmaz, amit mond,
komolyan is gondolja. Szó sincs tehát polgár-
pukkasztásról, Bácsfi Diána százszázalékosan
átéli és megéli a hungarizmust.” (Zöld ing,
nyilaskereszt című interjú Bácsfi Diánával,
Magyar Demokrata, 2004. július 22.)
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– Az öttusa talán az egyik leg-
összetettebb sportág. Hogyan
tudja egy sportoló egyesíteni
magában a lovagláshoz, úszás-
hoz, lövészethez, víváshoz, fu-
táshoz szükséges képességeket?

– Jól mondtad, az öttusa az
egyik legösszetettebb sportág; én
még idesorolnám a tízpróbát és a
nőknél a hétpróbát. Mi, öttusá-
zók természetesen nem tudjuk az
egyes számokat olyan magas szin-
ten teljesíteni, mint a szakágak
versenyzői, de a sportágon belül
lehet figyelemreméltó eredményt
elérni. Balczó, Madaras és Fábián
is nyert például magyar bajnoksá-
got vívásban, ahogy egy francia
öttusázó nemrégen vívó Világku-
pát. Öttusában valaki általában
vagy technikai (lövészet, lovaglás)
vagy inkább fizikai számokban
jó. Én technikai számokban va-
gyok inkább otthonos, ami per-
sze sokszor labilissá teszi a telje-
sítményt. 

– Miért választottad annak
idején az öttusát?

– Nekem nagyon egyszerű volt
a dolgom, mert sporttagozatos
osztályba jártam és egyik dupla
testnevelés órán úsztunk. A ké-
sőbbi nevelőedzőm ott látott meg
és választott ki. Nem is merült fel,
hogy mást sportoljak. Ez azért ér-
dekes, mert most nem számítok
kifejezetten jó úszónak, nem fej-
lődtem annyit, mint a többi
számban…

– Beszéltünk már az öttusa
összetettségéről, bonyolultságá-

ról. Ráadásul kevesebben űzik,
és mintha valami finom exklu-
zivitás lengené be mind a mai
napig ezt a valaha katonai spor-
tot. Jól érzem?

– Valóban, viszonylag kevesen
űzik, de nem hiszem, hogy az
exkluzivitásnak ebben szerepe
lenne. Az öttusa borzalmasan
időigényes és nagyon nehéz.
Szoktam beszélni sportolókkal,
akikre teljesítményük és edzés-
munkájuk miatt felnézek (úszók,
asztaliteniszezők), és ők általá-
ban a mi munkánkat tekintik kü-
lönösen keménynek. Tény, hogy
az öttusában nem lehetséges azt
mondani: most hagyjuk az egyik
számot, majd kicsit később vissza-
térünk rá, mind az öt számot fo-
lyamatosan kell csinálni, futó-
edzést például hetente hatszor. A
mai gyerekeket rettentően nehéz
ilyen sport felé csalogatni.

– Miért?
– Európában az elsők között

vagyunk a tévé előtt eltöltött idő-
vel, kultúrára és pláne testmoz-
gásra egyre kevesebbet fordítunk
mi, magyarok; ez hatványozottan
igaz a fiatalokra. Ide nagyon erős
akarat és kitartás kell, legalább
egy rész abból, ami Balczó And-
rásban annak idején megvolt.

– Az elmondottak ellenére
Magyarország továbbra is ered-
ményes a sportágban. Mivel
magyarázod ezt?

– Állandóan van eredmény,
az edzői gárdának, a lehetőségek-
nek köszönhetően. No meg an-

nak a maroknyi fiatalnak, akik
mindenféle más szívóhatás elle-
nére mégiscsak nekilátnak és
szívvel-lélekkel csinálják az öttu-
sát. Hozzá kell azt is tenni, hogy
a hagyomány mellett nagyon
erős teljesítménykényszer is jelen
van idehaza. A média és a közvé-
lemény az öttusázótól elvárja az
aranyat, az ezüst már sokszor ku-
darc, pontosabban fogalmazva:
nem kapja meg a neki járó elis-
merést, pedig máshol már a pont-
szerző hely is érték. Hogy ez az
elvárás ne stresszeljen, megpró-
bálom pozitívan felfogni a dol-
got: az idei világbajnokságon pél-
dául hatodik lettem, s ennek na-
gyon örültem, mert noha bete-
gen álltam rajthoz, úgy éreztem,
hogy mindent kiadtam magam-
ból. Így hát az olimpián is nagyon
örülnék egy hatodik helynek;
persze azért az arany lenne a leg-
jobb.

– Az elmúlt években válto-
zott az öttusa, és évről-évre fel-
merül, hogy leveszik az olimpia
programjáról…

– Kétségkívül sokat változott a
világ, s vele együtt az öttusa is:
míg korábban négy vagy öt napig
tartott az öt szám, ma egy nap
alatt kell mindent teljesíteni: egy
selejtező napot (ahol lovaglást ki-
véve mindent megcsinálunk) és
egy pihenő napot követően kell
„élesben”, a döntőben teljesíteni.

Ez másfajta hozzáállást kö-
vetel. A vívásnál például
már nem három, hanem
csak egy perc van egy asz-
szóra. Őszintén szólva nem
tudom, hogy melyik a jobb
rendszer, talán Martinek
János vagy Fábián László
tudná megmondani, ők vi-
lágszínvonalon csinálták
mindkettőt. Én sajnálnám,
ha lekerülne a programról
az öttusa, szerintem múlt-
ja, hagyományai miatt is
megérdemli, hogy tovább-
ra is szerepeljen a játékok-
on.

– Miben különbözik
az olimpia a többi ver-

senytől?
– Személyes tapasztalatom

nincs, hisz ez lesz az első olimpi-
ám. A felfokozott várakozás érez-
hető; a tapasztaltak azt mondják,
hogy a játékok hangulata nem
mérhető semmihez. Az edzésterv
sem tér el a szokásostól, talán
csak annyiban, hogy most öt he-
tet készülünk Tatán. De úgy gon-
dolom, hogy ha csak a feladatra
koncentrálok, akkor mennie kell. 

– Gondolom, a társakkal az
esélyeket is latolgatjátok.

– Van olyan sportoló, aki ki-
sebbíti a saját esélyeit, mert úgy
gondolja, hogy ezzel le tudja ven-
ni a terhet a vállairól. Szerintem
ez nem jó taktika. Én úgy készü-
lök, hogy előttem a cél, és azt na-
gyon akarom teljesíteni. Nem biz-
tos, hogy sikerül, de a tisztességes
felkészülés mellett a céltudatos-
ság az, amit kötelező hozzátenni.
S az aranyérem mellett a hatodik
hely, sőt a huszonötödik hely is
benne van a pakliban. De a cél
egyértelmű.

– Címeres mezben szere-
pelsz, s a helyszínen és a tévé-
képernyők előtt is sokan szur-
kolnak majd Neked. 

– Ez hihetetlen pluszt ad. Min-
dent megteszek azért, hogy jól sze-
repeljek. Nálunk az emberek más
országban nem tapasztalt módon
érdeklődnek az öttusa iránt, sze-
retném meghálálni a bizalmat és
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Csapatban és váltóban is világbajnok volt tavaly
az öttusázó Kállai Ákos olimpikon, akivel a ta-
tai edzőtáborozás szünetében beszélgettünk
felkészülésről, esélyekről meg a cserebogárról.
Az élete első olimpiájára készülő sportoló
mesélt a teljesítménykényszerről, az öttusát kö-
rülvevő hazai hangulatról. És persze arról is,
hogy cél az arany. 

Kállai Ákos szerint érezhető a felfokozott várakozás

Elõttem a cél

FO
T

Ó
: U

FI
/K

É
SM

Á
R

K
I

P
É

T
E

R



H I R D E T É SH I R D E T É S




