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em azért szavazunk igennel, hogy az alkalmanként székely-
harisnyában idétlenkedő politikai gombfocicsapat-kapi-
tány nagy magyar államférfinak gondolja magát. Nem azok

miatt a hétvégi magyarok miatt szavazunk igennel, akik két napi
Erdély-járás után csupornak mondják a bögrét, csergének a taka-
rót, de két részegség között megjegyzik, hogy rosszak az utak, dör-
zsöl a vécépapír. Még csak nem is azért szavazunk igennel, hogy
nagyot üssünk a vörös bárón és Olsen-bandáján, az ügy ennél többet érdemel. Gyurcsány
Ferenc, Hiller István és az egész „új szociáldemokrácia” ugyanis önmagát minősíti a nem-
telen nem-kampánnyal, a baloldal meg majd évtizedekig magyarázkodik – de ez legyen
az ő bajuk. Mennyire hiteles az a politika, amely egyfolytában befogadást, diszkrimináció-
ellenességet, toleranciát hirdet, közben pedig alpári módon uszít a sajátjai ellen? Lehet
generációváltásról papolni, de az az igazság, hogy olyanok ők, mint az átnevelt balkezes,
aki jobbkezét használja, azonban amikor lever egy poharat, balkézzel kap utána. Az ócs-
ka internacionalista duma, a János-pap országából hozott zsigeri gyűlölet úgy átüt az
„európéer” maszkon, mint piros vér a fehér kötésen.
Nos, nem, nem miattuk, ellenükben megyünk el és szavazunk igennel. Tamás és Viola
miatt, Kriszta, Hunor, Jutka és Levente, András bácsi, Kati néni meg László atya miatt.
Tamási, Harag György, Márai, Gion Nándor, Hollósy Simon, a fényképész Brassai miatt,
a végvidékek végén élő szerémségi maradékiak, az érchegységi abrudbányaiak, kolozs-
váriak, a szabadkaiak, beregszásziak, fülekiek miatt mondunk igent. Azért, hogy ezzel
az egyszerű mozdulattal, a magunk sete-suta módján köszönetet mondjunk.

Mindenért.
Tudjuk, érezzük, hogy a szeretetet, az élményeket, a történeteket, a megismert sorso-

kat, a felfedezett összetartozást, az emberséget nem lehet elégszer megköszönni. De
megpróbáljuk. Tisztelettel tudatjuk, hogy nem ajándékot adunk, nem a szegényebb ro-
kont segítjük. Aki  pedig munkahelyet, lakást és megélhetést félt határontúliaktól, az
nem érti az elmúlt tizenöt évet. Mivé lett volna a magyar egészségügy az áttelepült or-
vosok, ápolók nélkül, akiknek a képzését nem Magyarország állta? Mi lenne a magyar
építőipar a határontúli munkásemberek nélkül? S fölfigyelt-e valaki a Szabadkáról el-
üldözött Sötét család fejére, aki azt mondta, hogy soha nem hagyta volna el szülőföld-
jét, ha magyar állampolgársággal rendelkezne?  Szégyelljük magunkat, hogy érvelni kell
a jobb európai országokban természetes nemzeti és emberi jog mellett. Ezért szavazunk
hát igennel, elsősorban és legfőképpen: magunk miatt. 

Ez a népszavazás ugyanis rólunk szól. 
Arról, hogy ideje véget vetni egy ocsmány hagyománynak. A magyar ugyanis a világ

egyetlen nemzete, amelynek tekintélyes hányada gyűlöli saját népének egy részét. Ez a
népszavazás rólunk szól, arról, hogy a diktatúra kiskorúsága után fölnőttünk-e végre,
hogy európai méltósággal tudunk-e igent mondani magyarságunkra. Így hát december
ötödikén büszkén, komplexusok nélkül szavazunk igennel. 

Eszdéeszes pedig jó ideig ne kerüljön a szemünk elé.                    – ABLONCZY BÁLINT
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• Ha minden kötél 
szakad…

Eleged van abból, hogy soha,
semmire nincsen pénzed? (…)
Eleged van a nevetséges és meg-
alázó munkahelyekből, ahol
egész hónapban dolgozni kelle-
ne és szinte semmit nem keres-
nél? (…) A Való Világ1-ből is-
mert Maya Gold-nak, Michelle
Wilde-nak és még sok más ma-
gyar lánynak sikerült. Senki sem
ítéli el őket, sőt – valódi sztárok
lettek, és nagyon sokan irigylik
is őket. Naponta nyilatkoznak a
TV-ben, ugyanúgy mint az éne-
kesek vagy filmszereplők. (…)
És hogy ciki-e az erotikus mo-
dellkedés? Talán nagymamáink
idejében az volt. Ma már teljesen
természetes, és egyben fantaszti-
kus lehetőség is. Te miért nem

próbálod ki? (Felhívás a mis-
seu.hu-n)
Hogy ez nekem eddig miért
nem jutott eszembe?

• Gyengébbek kedvéért
Köszöntjük Virág nevű nézőin-
ket! A Virág magyar eredetű női
név. Jelentése: virág. (Info-
screen, Deák tér, 2004. XI. 27.)
Csak hogy tisztán lássunk. 

• A Tanár Úr 
és a Régi Mûveltség

Ellenforradalomnak titulálta az
1956-os eseményeket Havas
Henrik a Mokka című reggeli
műsor szerdai adásában. (…)
Egy játékban arra a kérdésre
kellett válaszolni, mikor nyerte
első olimpiai érmét Papp László
bokszoló. Havas így próbált segí-

teni: a harmadik érmet akkor
kapta, amikor Magyarországon
ellenforradalom volt. A műsorve-
zető az adás ideje alatt többször
bocsánatot kért. „Nekünk még
ezt így tanították. Ez kitörölhe-
tetlenül belénk ívódott” – érvelt
a műsorvezető.  (Mai Nap)
Ja, ne haragudjon, eszünkbe
sem jutott rákérdezni.

• Kopó alkatrészek
Nagyon régóta ismerjük egy-
mást, nem is tudom mennyi férfi-
tagot koptattál el magad körül
(M1, Névshowr, Dömsödi Gábor
Dollyról, november 14.) 
Ez most akkor benyalás vagy
beszólás? 

• Tényfeltáró 
családfakutatás

Az ő számára még nagyon fontos
volt, és az identitásához hozzátar-
tozott, hogy evangélikus. Sopron-
ban a német anyanyelvű polgár-
ság is két részre osztódott. Az
egyik csoport az úgynevezett gaz-
dapolgárok, a Bohnenzüchterek,
a babnevelők voltak. Hihetetle-
nül összetartó társaság. Ők azok,
akik a 16. században vándorol-
tak be Bajorország északi részé-
ből, mert akkor ott már a lutherá-
nusok vették át a hatalmat, s ne-
kik emiatt el kellett hagyniuk a
városukat. (Juszt László Hiller
István nagymamájáról, 168 Óra)
Evangélikusokat kergető luthe-
ránusok. Nyilván fideszesek is.
Rohadtak.

• Lendületben
a szorzótábla

A fejenként 200 millió forintot —
hála a múlt héten elfogadott
adótörvényeknek — egyetlen fil-
lér adó megfizetése nélkül tehe-
tik zsebre. Ez az eset is világosan
mutatja, miért lett volna fontos
az árfolyamnyereség-adó beveze-
tése. Sajnálatos, hogy a kor-
mány javaslatát a szavazásnál
csak az MSZP-frakció támogat-
ta: ez az egyetlen tétel 2,5 milli-
árd forinttal növelhette volna a
költségvetés jövő évi bevételét.

(…) Talán a MOL vezetői is tu-
domásul vették volna, hogy ezen
az ügyön csak 175 millió forintot
keresnek fejenként. (Az MSZP
frakció-elnökségének közlemé-
nye, 2004. november 10.)
Ha az MSZP-nél 200 millió *
0,75 = 175 millió, akkor 23
millió * 167.938 Ft mennyivel
egyenlő? 

• Gombamódra
Bár Zuschlag János elnökhe-
lyettes állítása szerint ő egyedül
több száz vidéki szervezet alapí-
tásán vett részt, úgy tudjuk való-
jában ma már nincs működő
alapszerve a FIBISZ-nek az or-
szág valamennyi választókerü-
letében. (Index, november 17.)
Napi 10 szervezetes tempójá-
val a Vas megyei főügyészség
elismerését is kivívta.
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„Mert miért is adna Románia ma-
gyar állampolgároknak területi
autonómiát? Adnánk mi területi
autonómiát az itt élő kínai textil-
kereskedőknek?” (Eörsi Mátyás a
168 Órában)

Ha ott kint magyar lennék, tuti
nem szerepelnék a szlovák csa-
patban. És nem érdekelne, hogy
mit gondolnak rólam utána buzi
tótok. Anno a magyar–román
jéghoki meccsen is tiszta magya-
rok voltak a románoknál, hogy
van képük saját nemzetük ellen,
Magyarország legjobban utált or-
szága mezében pályára lépni??
De kettős állampolgárság az kell,
mi???? (Hozzászólás az nb1.hu-n)

– A határon túli szervezetek azt
mondják, hogy ezen a népszava-
záson egy nem, az a határon túli
magyarság számára arculcsapást
jelent. Föl lehet-e vállalni ezt ér-
zelmileg? 
Gyurcsány Ferenc: Nézze, jól
meg kell fontolni ezeket a szava-
kat. Nagyon sokszor vagyunk
úgy életünkben, amikor érzel-

mileg rendkívül fontos kötődé-
sű dolgokban valamire nemet
kell mondani. Hány és hány je-
gyespárnak kell úgy döntenie,
hogy nem Velencébe mennek el
nászútra. Képzelje el azt a me-
nyecskét, aki azt mondja a férjé-
nek, hogy „ide figyelj, Béla, ha
nem Velencébe viszel el nászút-
ra, az azt jelenti, hogy te nem
szeretsz engem, és ez arculcsa-
pása a mi szerelmünknek”. (Du-
na TV, november 14.)

L. Cs.: A székelyekben benne van
a töretlen harci szellem mellett a
ragaszkodás az anyaország iránt,
én is képes vagyok mindent meg-
tenni a népemért, a hazámért.
De e bizonyítási vágy mellé kel-
lett a német mentalitás, a fegye-
lem, a százszázalékos koncentrá-
ció, mert így lesz igazán jó ez a ve-
gyület.
Népszava: Számomra nem is az a
meglepő, hogy ilyesmiket mond,
hanem az, hogy ezzel képes meg-
fogni mai magyar labdarúgókat.
Ahelyett, hogy a háta mögött ki-
nevetnék, a jelek szerint tisztelik
és követik is. (Népszava-interjú
László Csabával, a Ferencváros
székelyudvarhelyi születésű veze-
tőedzőjével)

LAPZSEMLE EXTRA

Határontúli Tisztelt
Olvasóink!

Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdet-
tünk az UFi-ra október-
ben előfizetők számára. 
Az akció keretében há-
rom, egyenként tízezer
forint értékű  könyvcso-
magot, az Ulpius ház és
a Vox Nova kiadó kiad-
ványait sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Méhes Sándor, Tata;
Dr. Sárközy Sándorné,
Budapest; Tóth Tibor,
Miskolc.
A nyerteseket postán
értesítjük. Gratulálunk!
A játék folytatódik, 
novemberi előfizetők
között is értékes
könyveket sorsolunk
ki!



7 Lász ló  Boglár
a hónap vesztese

8 Láng Hold ing
a hónap nyertese
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gy évi 3-400 milliós nyere-
séget termelő, piacvezető
állami vállalat 70%-ának

megvásárlása igencsak kockáza-
tos ügylet, a vevőnek résen kell
lenni, ha nem akar bukni a bizni-
szen. Szerencsére a Nemzeti Tan-
könyvkiadó Rt. esetében a kor-
mányzat, pontosabban az ÁPV
Rt. rendkívül előzékeny  eladó-
nak bizonyult: a Láng Holding
úgy juthatott a kiadó irányítását
biztosító tulajdoni hányadhoz,
hogy több versenytársa is maga-
sabb ajánlatot tett nála – akadt,
aki közel egymilliárd forinttal,
ami lélegeztetőgépben, vagy gyer-
mekétkeztetésben számolva sem
kevés. Megnyugtató, hogy az sem
jelentett semmiféle hátrányt a
Láng Holding számára, hogy ve-
zetője korábban a miniszterel-
nökkel bonyolított jelentősnek
mondható ügyleteket. A Nemzeti
Tankönyvkiadó új tulajdonosa
nyilván nagy hangsúlyt fektet
majd rá, hogy a tanulóifjúság ol-
vasmányaiból kellőképpen meg-
ismerhesse a Gyurcsány Ferenc
által annyit emlegetett szabad és
igazságos Magyarországot.

urcsa dolgok történnek mostanság. A mit
sem sejtő újságolvasó kinyitja valamelyik
napilapot, ahol hatalmas betűkkel szedett

szalagcímet talál: Tovább tart az indián nyár.
Ugyanaznap este a Hír Tv autós magazinjában
az indián nyárról esik szó. Ezen már annyira
megütköztem, hogy meg sem hallgattam a fon-
tos vezetési tanácsokat. Pár éve szimpátiával kö-
vettem az idősödő hölgyeknek szánt parfüm, az
Indian summer reklámkampányát, ám amióta
a harmincévesnél fiatalabbak szókincséből ki-
veszni látszik a vénasszonyok nyara fogalom, a nevezett parfüm il-
latának sem tudok örülni. Ilyenek vagyunk, egyes hagyományaink
eltűnnek (ez maga is hagyomány), míg közszereplőink igyekeznek
új hagyományokat teremteni. A miniszterelnök például a Him-
nusz éneklésekor a szíve fölé teszi a kezét. (Nem tudom, jó hír-e
avagy nem, hogy amikor még az Internacionálét énekelte, ez a
gesztus elmaradt.) Az Országgyűlés elnökasszonya – angol mintá-
ra – bivalybőr táskát ajándékozott a pénzügyminiszternek, hogy a
költségvetés tervezetét abban vigye a parlamentbe. „A pénzügymi-
niszter költségvetési táskája” miután munkáját elvégezte, a követ-
kező szeptemberig egy üvegvitrinben a Pénzügyminisztérium első
emeleti folyosóján kap helyet. Úgy tűnik, a százötven éves magyar
parlamentarizmusnak nincsenek olyan hagyományai, amelyeket
feleleveníthetnénk, ezért kell az angoloknál mintát keresni.

Erkölcs és politika fogalma is keveredik mostanság. Tavasszal
sok író erkölcsi kötelességének érezte az Írószövetségből való kilé-
pést, mert szerintük a szervezet nem határolódott el a Tilos Rádió
előtt szónokló Döbrentei Kornéltól. A kilépők, akikkel valóban
szegényebb lett a legtekintélyesebb magyar írószervezet, visszauta-
sították az aktuálpolitikai értelmezési kísérleteket, lépésüket poli-
tika- és mindenféle megfelelési érdektől mentes erkölcsi tettnek ál-
lították be (természetesen nem vonom kétségbe, hogy ez többek
esetében így is volt). Ugyanakkor a minap meglepődve tapasztal-
tam, hogy az Írószövetség azon kísérletét, hogy kifejezze szimpáti-
áját a szánalmas színvonalú ellenérveket felsorakoztató kettősál-
lampolgárság-vita miatt igen elkeseredő határon túli magyar írók-
kal, aktuálpolitikai lépésnek és nem erkölcsi kötelességnek, gesz-
tusnak értékelték azok az írókollégáim, ismerőseim, akik a tavaszi
kampányban az Írószövetség egységének és semlegességének meg-
törésén munkálkodtak (csak azokról van szó, akikkel beszéltem a
kérdésről, akinek nem inge, ne vegye magára). Az Írók IGEN-je cí-
mű rövid nyilatkozat mindössze két mondatból áll: „Napjaink ma-
gyar irodalma számottevő részben a határainkon kívül születik.
Ha feltöltődünk alkotóerejükből, és büszkén írjuk be irodalomtör-
ténetünk lapjaira műveiket, akkor szívünkön kell viselnünk azt is,
hogy ezek az írótársaink korlátok nélkül, teljes joggal vehessenek
részt annak a kultúrának mindennapjaiban, amelynek legalább
harmadát ők teremtik meg.” A nyilatkozatot eddig a következő
szervezetek írták alá: Magyar Írószövetség, Fiatal Írók Szövetsége,
Magyar Írók Egyesülete, Írók Szakszervezete. Remélem, a többiek
is csatlakozni fognak.
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agyarország az egyet-
len ország a földkerek-
ségen, amelyik minden

oldalról régi önmagával hatá-
ros. Furcsa emberek vagyunk
mi, magyarok. A világ talán
egyetlen nemzete, amelynek az
idegengyűlölete nagyrészt a ha-
táron túl élő nemzettársaira ve-
tül. „Véreink, de nem testvére-
ink” – mondta húsz évvel ez-
előtt Hajdú János. És mi válto-
zott? Semmi. Csak eltelt húsz
év, közben meg volt egy rend-
szerváltoztatás. „Ne fizessünk
álmainkkal” – írja ma a becsü-

letes gazdátlan szórólap – több
millió példányban. Nos hát itt
tartunk. De csüggedésre sem-
mi ok, mert mi körüljártuk,
hogy mit, miért és hogyan ket-
tősállampolgárság-ügyben.
Meg elmentünk Erdély főváro-
sába, Kolozsvárra. Beszélget-
tünk Kovács Miklóssal a kár-
pátaljai magyarok helyzetéről
és Juscsenko esélyeiről. Ott vol-
tunk Kovács László meghallga-
tásán Strassbourgban és
Arafat temetésén Ramallah-
ban. Leírjuk, hogy miért érde-
mes színházba járni és termé-
szetesen Oli bácsi is meg-
mondja a frankót, most az
MDF-ről. Tehát fel a fejjel,
amíg még van.

L. SIMON LÁSZLÓ

„A szerkesztő azt üzente”

Húsz év múlva

em könnyű mostaná-
ban kormányszóvivő-
nek lenni. Batiz kolle-

gát elővették ifjúkori
ruhabolti betörése miatt, a
komplementer szóvivőnőt
pedig volt nagyváradi osz-
tálytársai keresték meg levél-
ben, hogy jobb belátásra bír-
ják a kettős állampolgárság-
gal kapcsolatban. Történt
ugyanis, hogy László Boglár
Erdélyben látta meg a napvi-
lágot. Nagyváradon érettsé-
gizett, majd Magyarországra
jött szerencsét próbálni. (vö.
szociálista suttogó propagan-
da: Idejönnek a románok
’oszt elveszik a munkahelye-
inket, kitúrják a mi jó
hajléktalanjainkat, leütik a
nyugdíjat hozó postást és fel-
falják a csecsemőket). Nos
van tehát egy erdélyi magyar
kormányszóvivő, meg van
egy a határon túli magyarok
kettős állampolgársága ellen
nyíltan kampányoló kor-
mány. No meg ott van még a
lelkiismeret. Boglárka, jó
döntést. 
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alán nem túl nagy bátor-
ság kimondani, hogy mind-
ezek a jelenségek az egyhá-

zak kapzsiságának sugalmazását
szolgálják. Az egyházak viszont
nem voltak képesek ebben a vi-
tában érthető módon kommuni-
kálni, valójában miről is szól ez
a történet. Így hát: miről is.

A szolgáltatások alapvetően
magánjellegűek (private services)

vagy közszolgáltatások (public
services). A közszolgáltatás
olyan szolgáltatás, amelyről a
kormányzat úgy gondolja, hogy
amennyiben nem támogatja
részben vagy egészben előállítá-
sát, akkor nem, vagy nem kielé-
gítő mértékben/minőségben va-
lósítják meg a magánszolgálta-
tók. Ebből több fontos következ-
tetés adódik. Az első, hogy a

közszolgáltatás fogalmának
nem része az, hogy állami, ön-
kormányzati vagy köztulajdon-
ban álló intézmény végezze:
közszolgáltatást nyújthat köz-
ponti kormányzat (pl. igazság-
szolgáltatás, honvédelem) és
nyújthat az önkormányzat (pl.
alapfokú oktatás). Ezeket együt-
tesen állami szolgáltatóknak ne-
vezzük, de nem azért, mert köz-

feladatot látnak el vagy mert
közpénzből finanszírozzák őket,
hanem azért mert állami-kor-
mányzati-önkormányzati vagy
röviden: köztulajdonban lévő
ingatlanban valósítják meg a
szolgáltatást (önkormányzati is-
kola, állami börtön), állami-kor-
mányzati-önkormányzati vagy
röviden: közalkalmazottak
nyújtják a szolgáltatást. (A köz-
alkalmazottak rendkívül hete-
rogén csoport: ott találjuk a
köztisztviselőket, akik a minisz-
tériumokban és az önkormány-
zati hivatalokban dolgoznak, a
rendészeti szervek tagjait, a bí-
rókat, az ügyészeket, és termé-

Kormányzati támadás az egyházi intézmények ellen

Az esélyegyenlõségrõl
Az utóbbi időben mintha erősödne az egyházak közszolgáltatásai-
nak kritikája. Természetesen főleg a média oldaláról lehet ezt a kri-
tikát érzékelni, azonban egyfajta sajátos kritika az is, ha ezen szol-
gáltatásokat a finanszírozási oldalról piszkálják. Márpedig piszkál-
ják, menetrendszerűen. 
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szetesen legnépesebb rétegüket:
a jogi terminus szerint is közal-
kalmazottakat, a kórházi ápoló-
tól az iskolai tanáron át a könyv-
tárosig.)

Azonban nem csak az állami
intézmények láthatnak el köz-
feladatot, hanem többek között
a piacon versenyző vállalatok is.
Például a csatornázási vállalat
vagy a közparkokat rendben tar-
tó kertészeti cég. A közfeladatok
piaci vállalkozásokon keresztüli
megvalósítása ellen az a legfőbb
kifogás, hogy a megtermelt nye-
reségük egy részét osztalék for-
májában kivehetik a vállalko-
zásból. Másrészt, amennyiben
nem érvényesül szigorú kont-
roll, a közszolgáltatások árait
extraprofitot biztosító magas-
ságba emelhetik, s ez nem köz-
érdek.

A közfeladatok ellátásában
továbbá részt vállalnak a non-
profit szolgáltatók is. Sajnos,
ezen a területen uralkodik a leg-
nagyobb fogalmi káosz: manap-
ság civileknek nevezik őket;
nem tudni, hogy az egyházakat
vagy a segélyszervezeteket hova
soroljuk; mi a helyzet a közhasz-
nú társaságokkal, stb. A non-
profit szolgáltató arról ismer-
szik meg, hogy nyereségét visz-
szaforgatja a szolgáltatás fejlesz-
tésére.

De miért is bízzunk közfel-
adatot nonprofit szolgáltatóra?
A szakirodalom több érvet is
említ a kereslethez való rugal-
masabb alkalmazkodástól az
uniformizált állami-önkormány-
zati ellátás kiegészítéséig. Ezért
került elő a bűvös „szektorsem-
legesség” kifejezés, amely any-
nyit jelent, hogy azoknak a köz-
szolgáltatásoknak az esetében,
ahol az állam megengedi, non-
profit szolgáltatók is versenybe
szállhatnak, és ekkor ugyan-
olyan szintű támogatás illeti
meg őket, mint állami-önkor-
mányzati tulajdonú társaikat.

Az eb sírhantját ott kell keres-
ni, hogy bár látszólag az ágazati
(szociális, oktatási stb.) kerettör-

vények mindegyike rögzíti a
szektorsemleges finanszírozás
elvét, a költségvetési finanszíro-
zási szint nem fedezi a közszol-
gáltatások működtetésének
költségeit egyetlen közszolgálta-
tás esetében sem. A bölcsődék
fenntartásához az állam a költ-
ségek negyedét, általános isko-
lák fenntartásához a költségek
felét, idősotthonok fenntartásá-
hoz a költségek kétharmadát
adja át a fenntartóknak, legyen
szó önkormányzati, egyházi
vagy más nonprofit fenntartó-
ról. Ezt a minden fenntartónak
ugyanakkora összegben járó, de
a valós költségeket messze nem
fedező juttatást nevezzük nor-
matívának.

Akkor hogyan lehetséges,
hogy állnak még iskolák, bölcső-

dék, idősotthonok? Úgy, hogy a
fenntartók a zsebükbe nyúlnak
és kifizetik a költségeknek az ál-
lam által nem finanszírozott ré-
szét, vagy amennyiben a jogsza-
bály megengedi (pl. idősottho-
nok esetében) a felhasználótól
(gondozottól, diáktól, kisgyer-
mek szüleitől) térítési díjat kér-
nek. Nyilvánvalóan, hogy azo-
kon a területeken, ahol a nor-
matíva a költségek alacsony há-
nyadát fedezik és nem kérhető
térítési díj (tipikusan ilyen a
bölcsődei ellátás), a fenntartó-
nak jelentős összegeket kell sa-
ját zsebéből a szolgáltatás mű-
ködtetésére fordítania. Így az is
érthető, hogy az ilyen közszol-
gáltatásokat nem szeretik a
fenntartók, és igyekeznek azo-
kat leépíteni. Aligha magyaráz-

ható a gyermekszám csökkené-
sével, hogy az elmúlt másfél év-
tizedben a bölcsődei férőhelyek
száma 65 ezerről 25 ezerre
csökkent. A nonprofit szektor
egy-két magánbölcsivel képvisel-
teti magát. És ezt a helyzetet jel-
lemzi, hogy létezik olyan megye-
székhely (!) Nógrádban, amely
egyáltalán nem tart fönn böl-
csődét.

A kulcskérdés azonban az,
hogy miből is fizetik a fenntar-
tók a költségeknek a normatíva
által nem fedezett részét. Termé-
szetesen saját forrásaikból. Az
önkormányzat saját forrása a he-
lyi adóból, a személyi jövedelem-
adó visszaosztásából és más ha-
sonló közpénzből származik. Az
egyházé és más nonprofit szol-
gáltató saját forrása adományok-
ból. Azt hiszem, tapintható a kü-
lönbség: az önkormányzatok
közpénzt használ(hat)nak fel a
működés hiányainak fedezésére,
a nem állami szolgáltatóknak
azonban nem áll rendelkezésé-
re ilyen forrás. Milyen esély-
egyenlőség meg szektorsem-
leges finanszírozás az, ahol az
egyik fenntartónak teljes egé-
szében fedezzük a működését, a
másikat pedig magára hagyjuk?

Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy az önkormányzatok rendel-
kezésére álló említett kiegészítő
források is apadnak évről évre,
ezért ők is egyre nehezebben
tudják finanszírozni szolgáltatá-
saikat. De ez még mindig jobb
helyzet, mint a magára hagyott
egyházi és civil szolgáltatóké.

Érthető tehát, hogy az egyhá-
zak miért küzdöttek a normatí-
va kiegészítéséért. Szektorsem-
leges finanszírozást, tényleges
versenyhelyzetet és esélyegyen-
lőséget szerettek volna. És a ki-
egészítő normatíva bevezetésé-
vel el is érték céljukat. Egy fele-
lős kormányzatnak tehát nem
lehet célja ennek a vívmánynak
a csonkítása, ellenkezőleg: meg
kellene fontolni más nonprofit
szolgáltatók számára való kiter-
jesztését is.                     – Z. B.

Az eb sírhantját ott kell keresni,
hogy a költségvetési finanszírozási szint

nem fedezi a közszolgáltatások 
mûködtetésének költségeit egyetlen 

közszolgáltatás esetében sem
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Szöveg: Benkõ Levente, Zs. Zs., Fotó: Ufi/Novák Tamás

Ha valamilyen csoda folytán egy jó tündér Gyurcsány Ferencnek felkínálná a
lehetőséget, hogy Trianon után nyolcvan esztendővel az anyaországot egyesítse az el-
csatolt területekkel, félő, hogy miniszterelnökünk csak legyintene, és azt mondaná:
„Nem kell, túl drága!” A december 5-i népszavazás a kettős állampolgárságról évtizedek
óta a legnagyobb lehetőség arra, hogy kiderüljön: cselekvő közösséget vállalunk-e még
idegenbe szakadt véreinkkel.

Népszavazás az idegenbe szakadt magyarokról

Kettõs honfoglalás
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ost, a kettős állampol-
gárságról szóló jelentő-
ségteljes – vagy mond-

junk inkább „történelmi”-t? –
döntés előtt néhány nappal biz-
ton állíthatjuk: nyert ügyünk
van. A népszavazási kezdemé-
nyezés ugyanis, bármi lesz az
eredménye, már eddig is sikert
hozott. Az elmúlt hetekben a
nemzeti összetartozásnak, a
honfiúi és honleányi buzgalom-
nak annyi, s oly nemes példá-
ja tárult elibénk, hogy annak
élményét még az esetleges de-
cember 5-i kudarc sem vehet-
né el. Hisz az már most bizo-
nyos, hogy külhoni véreink –
a referendum kimenetelétől
függetlenül – a legrosszabb
esetben is magyar útlevélhez jut-
hatnak. Mármint ha a két legna-
gyobb párt betartja a hosszas
nemzetpolitikai licitálás ered-
ményeképpen tett ígéretét – sőt,
ha a Kossuth téren is úgy gon-
dolják, a kedvezmények köre
még ennél is szélesebb lehet.

A kéménybe, korommal
Pedig nem indult szépen az

ügy. Az MSZP–SZDSZ-koalíció
mindjárt a kezdet kezdetén szé-
gyenteljes helyzetbe kormányoz-
ta magát. A szabad demokraták
elutasító szaván kevesen lepőd-
hettek meg. Mi több: az lett vol-
na a szokatlan, ha ebben, a
nemzeti mivoltunk szíve köze-
pét érintő kérdésben liberális fe-
lebarátainknál nem a szűkkeb-

lűség érvényesül. Ám a szocialis-
ta „nem” már kevésbé értető-
dött magától. Az MSZP háza tá-
ján még el sem ültek Hiller Ist-
ván pártelnöki kortesbeszéd-
ének visszhangjai – melyben a
politikus erős esküvéssel hitet
tett a nemzeti sorskérdések mel-
lett –, amikor az extörténész az

első adandó alkalommal módot
talált önnön szavainak cáfolatá-
ra. „Az MSZP álláspontja vilá-
gos; mi a népszavazáson feltett
kérdésre nemmel válaszolunk”
– koppantak szavai egy csúf no-
vemberi napon a Népszabadság-
ban.

Nem telt bele néhány nap, s
főnöke, a miniszterelnök hamar
észbe kapott, hogy ugyan bi-
zony ki kellene hátrálni ebből

az eleve vesztes helyzetből –
ám addigra késő volt. A ké-
ménybe már fel volt írva ko-
rommal a jól hallhatóan ki-
mondott nem, s bármi lesz is
december 5-én az eredmény,
Gyurcsány Ferenc immár úgy
vonul be a történelemköny-

vekbe, mint az a kormányfő,
akinek volt szíve nemet monda-
ni az összes határon túli magyar
szervezet, közösség esdeklő ké-
résére.

A remény-magyarok és az
őket pártolók az elmúlt hetek-
ben számtalan útját választották
a folyamodásnak, könyörgés-

nek, fohászkodásnak. A hatá-
ron innenieket megszégyenítő
míves szavakkal, az emberi lé-
lek mélyéről fakadó romlatlan
nyelvezettel tárták elő szán-
dokaikat, aminek aztán az őket
támogatók nagygyűléseken,
nyílt levelekben, gyalogos zarán-
doklaton és ki tudja, még hány-
féle módon adtak nagyobb
hangsúlyt. Bebizonyosodott: ez
a kérdés már rég nem pártok
ügye. Hogyan is lehetne az, ami-
kor abban javarészt nem politi-
kusok, hanem rokonok, bará-
tok, odaáti települések vettek
részt, s amelyben például a ma-
gyar kormány szóvivőjének, a
Nagyváradról áttelepült László
Boglárnak egykori iskolatársai
azt írták: „Kérjük tőled, támo-
gasd a népszavazáson adandó
IGEN választ és próbáld felhasz-
nálni lehetőségeidet, kapcsola-
taidat, jelenlegi tisztségedet lat-
ba vetni azért, hogy ne csak a
Magyarországon lakó, de a Kár-
pát-medence más országaiban
élő magyaroknak is adassék
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mostani népszavazási vitá-
ban csak elvétve bukkan
fel egy korábban gyak-

ran hangoztatott szempont: ho-
gyan viszonyul a magyar állam-
polgárság kiterjesztése a ma-
gyar kisebbségek másik legfőbb
törekvéséhez, a kisebbségi jo-
gok kibővítéséhez, leginkább az
autonómia megteremtéséhez. 

1989 után a kárpát-meden-
cei magyar kisebbségi közössé-
gek két alapvető és vissza-vissza-
térő igényt fogalmaztak meg.
Az egyik az autonómiához való
jog kivívása, a másik a magyar
állammal való kapcsolataik új-
raértelmezése volt. Az elmúlt ti-
zenöt év során kiderült, hogy
az autonómia gyors elérése elég
illuzórikus célkitűzés volt, hi-
szen a területi autonómia lehe-
tőségét egyik szomszédos or-

szágban sem sikerült még csak
a politikai közbeszédben sem
legitimálnia a magyar kisebbsé-
geknek. Nem beszélve arról,
hogy az adott ország törvényho-
zásában valódi politikai, jogi vi-
ta tárgya lehessen a közjogilag
szabályozott autonómia intéz-
ménye (ez alól talán csak a Mi-
losevic utáni Vajdaság tekinthe-
tő kivételnek, ahol egyelőre
csak formálisan, valódi hatás-
körök nélkül, de mégis létre-
hozták a személyi elvű autonó-
mia alapján álló Magyar Nem-
zeti Tanácsot).  

Az anyaország és a szomszé-
dos államokban élő magyar kö-
zösségek kapcsolatainak alaku-
lása ugyanakkor elsősorban a
magyar–magyar megegyezésen
és az anyaállam törvényhozó-
inak szándékain áll vagy bukik.

A magyar állampolgárság kiter-
jesztése ebből a szempontból
meghatározó fordulatnak lát-
szik. Az eddigi, kifejezetten ki-
sebbségvédelmi támogatáspoli-
tikát (ebbe a körbe tartozik a
státustörvény is), akárhogy is
döntünk a népszavazáson, a
magyar állampolgársági politi-
ka szemüvegén keresztül fogjuk
látni. Az állampolgárság pedig
egyértelműen az állam és az
egyén közötti politikai-jogi kö-
tődés intézménye, és a kérdés
az, vajon a parlament megadja-
e a lehetőséget a magyar nem-
zetiségű személyeknek, hogy,
ha akarnak, lakóhelyüktől füg-
getlenül a Magyar Köztársaság-
hoz, a magyar állam politikai-
jogi közösségéhez is tartozhassa-
nak (ez mindig is egyéni döntés
lesz: az állampolgárság igénylé-

séről ugyanis minden érintett-
nek egyedül kell döntenie).

De épp emiatt merül fel,
hogy a szomszédos államok,
különösen Románia, Szlovákia
és Szerbia, ha az ott élő magya-
rok tömegesen igényelnek és
kapnak magyar állampolgársá-
got, elzárkózhatnak a kisebbsé-
gi jogok további bővítésétől,
mondván, ha nem tetszik itt, le-
het Magyarországra menni
(amint ezt egyébként sokszor
ma is mondogatják). A másik
gyakran hangoztatott veszély,
hogy a magyar állampolgárság
adta szabadság majd radikáli-
san növeli az elvándorlási ked-
vet, és néhány éven belül már
nem is lesz kinek kisebbségi jo-
gokat, autonómiát követelni. 

De van-e értelme ezeknek a
kérdéseknek? A veszély sokkal
inkább abban van, ha az állam-
polgárság és a kisebbségvéde-
lem összekeveredik. A magyar

Kisebbségvédelem és a magyar állampolgárság

A

Bebizonyosodott:
ez a kérdés már rég

nem pártok ügye

M
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meg a magyar állampolgárság
viselésének lehetősége. Sok si-
kert kívánva további munkád-
hoz, a nagyváradi Ady Endre
gimnáziumbeli osztálytársaid és
iskolatársaid.”

Jéghideg ész és bizony kőszív
kell ahhoz, hogy valaki ennyi
esengésre továbbra is nemet
tudjon mondani. Még azon az
áron is, hogy Gyurcsány Ferenc
tudhatja: neki, kormányának és

pártjának jó időre törölni kell a
határon túli magyarlakta terüle-
tekre szóló látogatásokat a nap-
tárból – miként néhány hete, az
őt fogadó tüntetés hírére, Hiller
István is kénytelen volt lemon-
dani székelyföldi útját. Pedig
éppenséggel kaptak figyelmez-
tető jelet. Amikor kiderült, hogy
a „nem” szavazatra buzdító kam-
pányújságjukat a szocialisták
nem máshol, mint egy székely-

udvarhelyi nyomdában készít-
tették – nos, ez volt az a pilla-
nat, amikor  még észbe kaphat-
tak volna. Ekkora mérhetetlen
cinizmus napvilágra kerülése
után ugyanis minden tisztessé-
ges ember mélységesen elszé-
gyelli magát; Gyurcsányék azon-
ban nem tudtak megálljt paran-
csolni maguknak.

Mérhetetlen cinizmus
Ez több mint hiba: Isten és em-
ber elleni bűn volt – ám a hiba
mértéke sem lebecsülendő. Má-
ra ugyanis jószerivel politológiai
közhellyé vált, hogy a baloldal a
maga szempontjából jobban
járt volna, ha nem mond hatá-
rozott nemet a kérdésre. Ehe-
lyett – ha már nagyon nem aka-
ródzott a jobboldalhoz hasonló-
an igent mondani – jobban tet-
ték volna, ha félvállról veszik a
kérdést, és például azt mondják
híveiknek: mindenkinek a lelki-
ismeretére bízzák a döntést. A
sors fintoraként viszont, ha már
így alakultak a dolgok, egyálta-

lán nem kizárt, hogy a határon
túliak – amennyiben a népsza-
vazás eredményes lesz – a végén
még éppen Gyurcsány Ferenc-
nek mondhatnak köszönetet.
Ha ugyanis túl nagy egyetértés
mutatkozott volna a pártok kö-
zött a kérdésben, vagy a vita
nem ilyen éles, sokan talán nem
éreznék ennyire fontosnak a
szavazást – márpedig, emlékez-
zünk, a sikerhez kétmillió igen
voks kell. (Ellenpéldaként érde-
mes felidézni az Európai Unió-
ról szóló tavalyi referendumot.
Akkor a nagyfokú érdektelen-
ségnek az volt az oka, hogy a
kérdésnek, mivel a négy parla-
menti párt nagyjából egyfor-
mán a csatlakozás mellett ér-
velt, nem volt igazi tétje.)

„Akarja-e, hogy az Ország-
gyűlés törvényt alkosson arról,
hogy kedvezményes honosítás-
sal – kérelmére – magyar állam-
polgárságot kapjon az a magát
magyar nemzetiségűnek valló,
nem Magyarországon lakó, nem
magyar állampolgár, aki ma-

állampolgárság megszerzésével
– Ukrajna kivételével, ahol je-
lenleg (ha erről a hatóság tudo-
mást szerez), ez egyszerre az
ukrán állampolgárság elveszté-
sével is jár – a kisebbségben élő
magyarok ugyanúgy megma-
radnak román, szlovák, szerb,
stb. állampolgárnak, és mai la-
kóhelyükön ugyanúgy minden
állampolgári és kisebbségi jog
meg kell, hogy illesse őket, mint
eddig. A nemzetközi jog elég vi-
lágosan rendezi, hogy azt, aki
több ország állampolgára, ab-
ban az országban, ahol tartóz-
kodik, csak a helyi állampolgár-
sága alapján lehet megítélni. A
kisebbségek védelme pedig
minden szempontból annak az
államnak a kötelessége, amely-
nek területén a kisebbségek él-
nek. 

Az állampolgársági politika
– ellentétben mondjuk a státus-
törvényben adott kedvezmé-

nyek egy részével, amelyeket a
magyar állam egy másik állam
területén biztosít – ugyanis ki-
zárólag anyaországi belügy. Így
hiába változik meg a magyar ál-
lam politikai, jogi hozzáállása a
határokon túli magyarokkal
szemben, az ő jogi helyzetük
(jogaik és kötelezettségeik, le-
hetőségeik és követeléseik) ro-
mán, szerb, stb. állampolgár-
ként cseppet sem változik. Az a
lehetőség, hogy aki akar, köny-
nyebben költözhet Magyaror-
szágra, nem érinti, hogy azok,
akik maradnak, ugyanúgy meg-
követeljék kisebbségi, közösségi
jogaikat, mint eddig. A kisebb-
ségi jogokat a látszat ellenére
sem szabad adományként, poli-
tikai alkuk tárgyaként felfogni,
hiszen az elmúlt ötven év jogi
fejlődése egyértelművé tette,
hogy azok – akár az autonómi-
ához való jogot is beleértve – a
hátrányos helyzetben élő sze-

mélyek, csoportok alapvető em-
beri jogainak gyakorlásához el-
engedhetetlen jogok.

Természetesen ezt a magyar
államnak és a magyar politiká-
nak sem szabad elfelednie: a
magyar állampolgárság ked-
vezményes megadása nem
mentesíti a határon túli ma-
gyarokkal szemben meglévő,
alkotmányban is rögzített fele-
lősség alól. 

Sajnos a legfontosabb kérdé-
sek, hogy az állampolgársági
politika megváltoztatása ho-
gyan viszonyul majd a szülő-
földön maradás támogatásához
(azaz – foci-hasonlattal – em-
bert vagy területet kíván-e véde-
ni a magyar állam a jövőben),
vagy milyen hatással lehet a
magyar állampolgárság kiter-
jesztése a kisebbségi magyarok
életére (pl. mennyire erősíti és
milyen irányba a migrációt, hisz
lehetnek olyanok, akik EU-pol-

gárként meg sem állnának Ma-
gyarországon) az eddigi viták-
ból kimaradtak. De egy érvé-
nyes, eredményes és igenlő nép-
szavazás remélhetőleg arra is
rákényszeríti majd a magyar
parlamenti pártokat, hogy a
tényleges hatásokat, a magyar
„nemzetpolitika” sarkalatos
kérdéseit is átgondolják az így
kikényszerített törvény megal-
kotásának munkájában.

Az, hogy a magyar állampol-
gárság megszerzése ma min-
den, a trianoni határokon kívül
rekedt magyar közösség kíván-
sága, és hogy ez nagyban meg-
erősíti az anyaországgal eddig
meglévő kapcsolataikat biztos,
de hogy kisebbségi jogkövetelé-
seiket emiatt nem kell feladni-
uk, az is. A mai állás szerint, az
ő szempontjukból, magyarnak
maradásuk szempontjából ez
legalább félsikernek tűnik.    

– HORVÁT BÉLA
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Tüntetés Sepsiszentgyörgyön a magyar kormányzati nem ellen



gyar nemzetiségét a 2001. évi
LXII. törvény 19. § szerinti
»Magyar igazolvánnyal« vagy a
megalkotandó törvényben meg-
határozott egyéb módon igazol-
ja?” Ez az a kérdés, amire de-
cember 5-én válaszolni kell. Per-
sze az urnákhoz járulók többsé-
ge nincs tisztában e nyakatekert
megfogalmazás valamennyi vo-
natkozásával és rejtett jelentésé-
vel. A szavazók így nagyjából ar-
ról mondanak véleményt, hogy
vajon – a szó szoros értelmében
– idegenbe szakadt honfitársa-
ink ugyanolyan magyarok-e,
mint mi. Hogy a „magyar szál-
lásterületen” élőkkel szemben
vannak-e tartozásaink, kötele-
zettségeink. Hogy a magyariga-
zolvány után lehet-e még szoro-
sabb jogviszonyt teremteni a ha-
táron túl élő véreink és az anya-
állam között. Végső soron pedig
arról, hogy a magyarság lelki
egysége nem tört-e szét végérvé-
nyesen Trianonban. Nagy, alap-
vető nemzeti kérdések ezek, me-

lyekkel becsületes magyar em-
ber nem viccel, s semmi esetre
sem rendel ilyen-olyan, rövidtá-
vú pártcélok alá.

Ami kérdés tehát kezdetben
állampolgárságról, majd útlevél-
ről szólt, így lett egyre inkább
erkölcs és hazafiság dolga. Be-
láthatta ezt a Romániai Demok-
rata Szövetség vezetője, Markó
Béla is, aki ugyan sohasem vo-
nakodott egy tálból cseresznyéz-
ni a magyarországi szocialisták-
kal, most mégis a népszavazás
mellett szólalt fel. Sőt, a Magyar
Állandó Értekezlet november
közepi ülésén a tizenhat részt-
vevő, határon inneni és túli
szervezet közül tizennégy aláír-
ta az „igen”-re buzdító zárónyi-
latkozatot, melyről csupán két
jelenlévő: Hiller István és
Kuncze Gábor SZDSZ-elnök ke-
ze írása hiányzott. Sokan azóta
is áldják a népszavazás – egyéb-
ként vitatott múltú – kezdemé-
nyezője, Patrubány Miklós elő-
relátását, hogy pont mostanra

időzítette a referendumot. Ha
ugyanis – lapzártánk után – no-
vember végén Romániában
nem tartottak volna országgyű-
lési választásokat, s az RMDSZ-
nek nem kellett volna minden
ottani magyar szavazata ahhoz,
hogy továbbra is parlamenti
párt maradjon, Markó Béla ta-
lán másként nyilatkozik. (Töb-
ben egyébként felvetik: a koráb-
ban minden számítás szerint ku-
darcosnak ígérkező népszavazás
mögött valójában nem is a Ma-
gyarok Világszövetsége, hanem
– a magyarokat így lejáratni
szándékozó – román titkosszol-
gálat áll. Magától értetődik,
hogy az Utolsó Figyelmeztetés
ettől a légből kapott, teljesség-
gel elképzelhetetlen feltételezés-
től ünnepélyesen elhatároló-
dik.)

Nyugdíjasinvázió?
De lássuk csak, a kormány

miért is ellenzi a kettős állam-
polgárságot. Gyurcsányék szán-

dékainak megismeréséhez kivá-
ló útmutató az a fizetett hirde-
tés, melyet a kabinet – természe-
tesen közpénzből – hetekig
megjelentetett a napilapokban.
(Figyelmen kívül hagyva azt az
érvet, hogy a kezdeményezés
pártolóinak kampányát ugyan-
ennyi állami forintból kellene
támogatni.) Ebből az összeállí-
tásból megtudjuk, hogy mi tör-
ténne, ha hirtelen több százezer
határon túli magyar szedné a
sátorfáját, és áttelepülne Ma-
gyarországra. A lepedőnyi hirde-
tés közzétevői csak úgy dobálóz-
nak a százmilliárdos kiadások-
kal – melyek valóságalapját kö-
zépiskolai érettségi, némi józan
ész és csipetnyi közéleti érdeklő-
dés birtokában kapásból cáfolni
lehet.

Vegyünk csak két példát.
Ezen álobjektív számítgatás sze-
rint 11 és 88 milliárd forint kö-
zé rúgna az az összeg, amelyet a
magyar államnak több százezer
időskorú áttelepülése esetén
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közhiedelemmel és egyes
„sajtóértesülésekkel” el-
lentétben az állampol-

gársági szabályozás az Európai
Unióban nem része a közösségi
joganyagnak, s a vonatkozó
magyar törvény esetleges mó-
dosítását elvileg nem is érheti
hivatalos brüsszeli kritika. Az
Európa Tanács keretében
1997-ben aláírt Európai Egyez-
mény kimondja: minden állam
saját joga szerint határozza
meg, hogy kik az ő állampolgá-
rai, s az ilyen jogszabályt más
államok kötelesek elfogadni,
ha az összhangban áll a vonat-
kozó nemzetközi egyezmények-
kel, a szokásjoggal és az általá-
nos jogelvekkel. Uniformizált
szabályozás hiányában a nem-
zetközi gyakorlat a kettős ál-
lampolgárság teljes tiltásától

annak kifejezett ösztönzésig
olyan széles skálán mozog,
hogy a tipizálás sem könnyű
feladat. Mivel az adott országra
jellemző egyedi történelmi-kul-
turális adottságok döntő mér-
tékben esnek latba a szabályo-
zások kialakításánál, nehezen
is találnánk a magyarral ponto-
san egyező „hivatkozási ala-
pot”. Fogózkodók azonban
vannak szép számmal: a kettős
állampolgárság és a kedvezmé-
nyes honosítás nem ritka holló
az EU-ban, hanem éppenség-
gel főszabály.

Magától értetődő például,
hogy az egykori nagy gyarmat-
tartó országok kedvezményeket
biztosítanak volt kolóniáiknak.
Franciaországban például az öt
év területen lakás alól felmen-
tés adható, ha a kérelmező

olyan ország állampolgára,
amely felett Franciaország vala-
ha szuverenitást gyakorolt.
Nagy-Britannia ismeri a brit
nemzetközösségi (Common-
wealth) állampolgárság fogal-
mát, utóbbival rendelkezők be-
utazási és tartózkodási kedvez-
ményekkel rendelkeznek az
Egyesült Királyság területén.
Spanyolország a schengeni ví-
zum alól mentesíti a latin-ame-
rikai állampolgárokat és az al-
kotmány szintjén ismeri el a
kettős állampolgárság lehetősé-
gét mindazon országokkal
szemben, amelyeket különleges
kapcsolat fűzött vagy fűz Spa-
nyolországhoz.

Vannak országok, amelyek
kifejezetten a vérségi-etnikai el-
vet érvényesítik a kedvezmé-
nyes honosításnál. A görög tör-

vények úgy rendelkeznek,
hogy a külföldön élő görög
nemzetiségűeknek nem kell az
országban élnie a honosítási

kérelem beadásakor. Portugá-
lia szintén mentesíti a helyben-
lakás alól mindazokat, akik va-
laha portugál állampolgárok
voltak, illetve elismerten portu-
gál származásúak. Németor-
szág német állampolgárnak te-
kinti a volt Szovjetunió terüle-
tén, valamint Közép- és Délke-
let-Európában honos ún. népi
németeket, akik származási
igazolások alapján a hagyomá-
nyos idegenrendészeti eljárás
kikerülésével nyerhetik el az ál-
lampolgárságot. Igaz, a német
szabályozás nem a diaszpóra tá-
mogatását, hanem épp ellenke-
zőleg, a „hazatelepülést” céloz-
za: jelentős kedvezményeket
nyújt az áttelepülőknek, a né-
met jogfelfogás szerint azonban
egy állampolgár csak egy állam-
hoz tartozhat, így aztán az „új-

Az európai gyakorlat
A
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nyugdíjra ki kellene fizetnie.
Egy pillanatra se veszítsük el a
fejünket, hanem gondolkoz-
zunk csak nyugodtan. Vajon
azok az élemedett korú külhoni
magyarok, aki több évtized után
azért hagyják oda szülőföldjü-
ket, hogy nyugdíjuk ideát vala-
micskével nagyobb legyen –
nos, ezek az emberek, a jóval
magasabb magyarországi árak
mellett miből vásárolnak töme-
gesen lakást, házat?

Vagy nézzük a fiatalokat. A
szocialisták szűkkeblű kalkulu-
sa szerint 6 és 48 milliárd forint
között lenne az az összeg, me-
lyet az ő lakástámogatásukra ki
kellene fizetni. Nos, kérdezem
én: az áttelepülő fiatalok képze-
letbeli seregeinek miből telne
arra a sokmillió forintra, amit
manapság – a legkecsegtetőbb
hitelkonstrukció vagy szocpol
mellett is – a lakásszerzéshez
beugróként fizetni kell? Ezek
után bagatell részletkérdés,
hogy a hirdetés megfogalmazói-

nak volt merszük kiszámolni:
minden magyar adófizetőnek
évente pontosan 157 ezer forin-
tot kellene befizetni a közös
kasszába. Tették ezt úgy, hogy
az előző mondatban még na-
gyon is mozgó összegről: 32 és

502 milliárd forint közötti több-
letadó-bevétel igényéről szóltak.
Mi több, figyelmen kívül hagy-
ták a tényt, hogyha több száz-
ezer áttelepülővel kellene szá-
molni, onnantól fogva javarészt
ők is az adófizetők sorát gyara-

pítanák. Az elemzések szerint
ugyanis ha áttelepülés várható,
akkor is főként a munkaképes
korúak érkeznének – akik ke-
vésbé vennék igénybe a szociális
ellátórendszert, viszont adók- és
járulékok formájában nem kis
összeget fizetnének az állam-
kasszába.

Egyébként meg micsoda kal-
kulus az, amelybe nem számol-
ják bele az ő képzésükre fordí-
tott összegeket – melyeket a ma-
gyar állam értelemszerűen meg-
spórolt –, és azt a pénzt, amely
minden kettős állampolgárság
után a magyar államkasszában
maradna (a státustörvény ked-
vezményeit ők nem vehetnék
igénybe)? Ennyi számolgatás
után már csak egyetlen kérdés
marad: ha a magyar államnak
minden egyes polgár csak újabb
anyagi teher, akkor vajon miért
igyekszik bárki is serkenteni a
hazai népszaporulatot? Nem az
a jobb, ha minél kevesebben va-
gyunk?                        – ZS. ZS.

németek” párhuzamosan elve-
szítik addigi állampolgárságu-
kat. 

Egyedülálló a nemrég teljes
belpolitikai egyetértésben elfo-
gadott olasz állampolgársági
törvény, amely az egykori Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyes
régióiból, illetve a világháború-
kat lezáró békeszerződésekkel
Jugoszláviának ítélt területek-
ről elszármazott egyénekre is
kiterjeszti a kedvezményes ho-
nosítást. A bevallottan a ka-
tasztrofális olasz demográfiai
helyzet orvoslását szolgáló sza-
bályozás érdekessége, hogy a
földrajzi definíciók következté-
ben olyanok is olasz állampol-
gársághoz juthatnak, akiknek
a felmenői sohasem voltak
azok: így például elvileg jogo-
sult lehet az a magyar állampol-
gár is, akinek ősei 1918 előtt a
Magyar Királyság részét képező
Fiumében éltek. Róma a kül-
földi olaszoknak egyébként a

törvényhozásban is biztosít
mandátumokat.

A szomszédos országok közül
különösen figyelemreméltó
Horvátország és Románia esete.
Előbbi rögtön a függetlenség ki-
kiáltása után rendelkezett a ha-
táron túli horvátokat megillető
állampolgárságról, amelynek
megszerzéséhez nem kell előze-
tes letelepedési engedély, és
amely útlevélhez és választójog-
hoz is juttatja a külhoni horvá-
tot. (Utóbbiak közössége a ki-
lenc területi lista mellett egy ti-
zedik, különálló „választókerü-
letet” alkot: Romániában példá-
ul a krassó-szörény megyei hor-
vát falvakban négyévenként fel
is állítják a piros-fehér sakktáb-
lás szavazóurnákat…) Automati-
kus egészségügyi ellátást és
munkavállalási engedélyt a kül-
honi horvát állampolgárság
nem biztosít, ahhoz állandó
horvátországi lakhely kell,
amelynek meglétét a hatóságok

szigorúan ellenőrzik. Romániá-
ban mindazok állandó románi-
ai lakhely nélkül kaphatják vis-
sza állampolgárságukat, akik
1989 előtt önhibájukon kívül
vesztették el azt – beleértve eb-
be természetesen a Romániától
elcsatolt területek lakosságát, el-
sősorban az 1940-ben még
Besszarábia néven a Szovjetuni-
óé lett, ma független Moldovai
Köztársaságét. A rendszer –
amelyet a gyakorlatban kiter-
jesztették a leszármazottakra is
– olyannyira „laza”, hogy a mol-
dovaiak számára egyszerűen a
megyei rendőrparancsnokságok
állítják ki a személyazonossági-
és útiokmányokat. Becslések
szerint félmillió moldovai jutott
így román – s a jelenlegi állás
szerint 2007-től uniósnak számí-
tó – állampolgársághoz. (Külö-
nösen figyelemreméltó a román
gyakorlat annak tükrében, hogy
a Moldovai Köztársaság a leg-
utóbbi időkig tiltotta a kettős ál-

lampolgárságot.) Szerbia a nagy-
szerb álom széthullása és a ven-
dégmunkások jövedelme miatt
kifejezetten engedi a kettős ál-
lampolgárságot. Ukrajna első-
sorban az oroszok miatt egyelő-
re még tiltja, de a rendszer felül-
vizsgálata állítólag nem sokat
várat magára. Ráadásul egyes
ukrán jogászok szerint a tilalom
áthidalható: nem vész el ugyan-
is az ukrán állampolgárság, ha a
párhuzamos állampolgárságot
az adott személy automatikusan
kapja meg. Például, ha egy bizo-
nyos dokumentum alapján, kü-
lön igénylés nélkül kapja meg
valaki a másik ország állampol-
gárságát. Ha tehát a magyar
parlament úgy módosítja az ál-
lampolgársági törvényt, hogy a
magyarigazolvány birtokosa kü-
lön kérvény nélkül, automati-
kusan kaphat magyar állampol-
gárságot, akkor megmaradhat
ukrán állampolgárnak is.

– BENKŐ LEVENTE
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o meg a Donyecki szénme-
dence „tervszámait”: a
bányavidék egyes szavazó-

köreiben a részvételi arány a hí-
rek szerint a 120 százalékot is
elérte. Mindeközben gőzerővel
folyik a népszavazási kampány
– Magyarországon, a kettős ál-
lampolgárságról. Hogy hol a
kapcsolat? Erről is beszélget-
tünk Kovács Miklóssal, a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség elnökével, az ukrán parla-
ment volt képviselőjével. 

– Elemzők gyakran emlege-
tik, hogy Ukrajna keleti és nyu-
gati régióit civilizációs szakadék
választja el egymástól. A Kijev-
ből érkező hírek, mintegy alátá-
masztva e vélekedést, pattaná-
sig feszült helyzetről tanúskod-
nak. Mi a valódi tét?

– Valóban, Ukrajna eddigi tör-
ténelme a Huntington-féle kon-
cepció egyfajta bizonyítéka, hi-
szen tényleg civilizációs törésvo-
nal választja ketté az országot,
nem egyenlő arányban. Ebből kö-
vetkezően az ukrán politikára és
külpolitikára jellemző a folyama-
tos ingadozás kelet és nyugat kö-
zött. Gyakorlatilag arról van szó,
hogy nem tud véglegesedni egy
fejlődési modell: sehogy nem tud
eldőlni, hogy lesz-e pluralizmus,
hogy lesz-e piacgazdaság, amelyet
nem a totális protekcionizmus és
korrupció ural, vagy hogy lesz-e
olyan demokrácia, amelynek az a
túlsúlyos eleme, hogy ki hogyan
szavaz és nem az, hogy hogyan
számolják a szavazatokat. Ukraj-
na eddigi tizenegynéhány éves
történelme folyamatosan egymás-
nak ellentmondó jeleket produ-
kál, hol ilyen, hol olyan tendenci-
ákra lehet jeleket találni. Ez az
örökös vacillálás az, ami most
úgy tűnik, hogy igen látványos
politikai ellenállásba ütközött. Ez
kockázatot és esélyt is hordoz –
annak a kockázatát, hogy Ukraj-
na a belorusz modell irányába
csúszik el, de annak az esélyét is
felvillantja, hogy Kijev a modell
szempontjából inkább Románia
„felé” tolódik. Bár Romániát is

civilizációs törésvonal vágja ketté,
ott a politikai elit legalább egyér-
telműen eldöntötte, hogy milyen
modellt akar követni. Most Ukraj-
nában is előállhat egy hasonló
helyzet: nyilvánvalóan évtizedes
kínlódás állhat előtte, de legalább
az irányváltás és a modellválasz-
tás megtörténhet. 

– S mi a helyzet Kárpátal-
ján? Hiszen a KMKSZ és a ki-
jevi posztkommunista erők
Gajdos István nevével fémjel-
zett „magyar” fiókszervezeté-
nek ottani szembenállása tu-
lajdonképpen az országos fel-
állás leképezése…

– A válasznak két összetevője
van. Egyrészt teljesen nyilvánva-
ló, hogy Kárpátalján a magyarság
melyik modellben érdekelt. Ez
evidencia, és ennek megfelelően
mindig is nyilvánvaló volt, hogy
amennyiben a KMKSZ beszállna

a választási küzdelembe, akkor ki
a természetes szövetségese.
Ugyanakkor tény az is, hogy a de-
mokratikus variánst megtestesítő
jelölt is egy konglomerátum élén
áll, amelyben vannak szélsősége-
sen nacionalista elemek is. Amed-
dig Viktor Juscsenko ez utóbbiak-
kal kapcsolatban nem tisztázta
egyértelműen viszonyát a kárpát-

aljai magyarok javára, illetve nem
tett olyan politikai lépéseket,
amelyeket egyértelműen elkötele-
zettségnek lehetett tekinteni, ad-
dig nem volt módunk realizálni

ezt az egyéb-
ként logikus lé-
pést – már hogy
valóban meg-
kössük a szövet-
séget vele, aki-
vel ezt logiku-
san meg kellett
kötnünk. Hogy

ez mégiscsak megtörtént a két vá-
lasztási forduló között, abban
döntő szerepe volt annak, hogy
az első fordulóban a hatalom
meg tudta szervezni a posztkom-
munista erők jelöltjének, a jelen-
legi miniszterelnöknek, Viktor
Janukovicsnak a  győzelmét a
magyarlakta vidékeken. Ezek
után potenciális szövetségeseink

„megértek” arra, hogy megálla-
podjanak velünk. E megállapo-
dás megkötésében vállalt részt
Orbán Viktor, aki külső garantá-
ló elemként további hitelt adott
mindannak, ami e szerződésben
foglaltatik. 

– Mi a garancia arra, hogy el-
lenzéki győzelem esetén megva-
lósulnak a szerződésben vállalt
ígéretek, így például a kárpátal-
jai magyarság túlnyomó részét
magába foglalni hivatott Tisza-
menti járás és az önálló magyar
tankerület? A szlovák, román
és szerb ún. demokratikus erők
bármikor készek magyar koalí-
ciós partnereiket „elárulva” az
ellenzékkel összefogni, ha a ma-
gyar igényről van szó.

– Ez sajnos minden további
nélkül előfordulhat itt is. Még
nem is kell az, hogy Juscsenko
„eláruljon” minket. Elég egysze-
rűen annyi, hogy megváltozzanak
a jelenlegi erőviszonyok az emlí-
tett konglomerátumon belül, sok-
féleképpen adódhat ilyen helyzet.
Maga az a tény azonban, hogy
olyan témákat is szentesített a leg-
esélyesebb elnökjelölt, amelyek
gyakorlatilag tabutémák voltak
eddig, így például a Tisza-melléki
járás vagy a tankerület ügye, ez
önmagában véve is ugrásszerű
előrelépés az eddigi állapotokhoz
képest. Ezek olyan témáknak szá-
mítottak eddig, amelyekkel kap-
csolatban merev ellenállással ta-
lálkoztunk az ukrán politikai elit
egésze részéről. Márpedig a cél
megnevezése és megvalósítása kö-
zött feltétlenül szükség van egy

Egy „hivatalos” győztes Moszkva sietős gratulációjával a zsebében és
egy „valódi”, aki mellett többszázezres tömegek tüntetnek ország-
szerte. Lapzártánkkor mindössze ennyit lehetett biztonsággal állítani
a novemberi ukrán elnökválasztás végeredményéről. 

N Kovács Miklós a kijevi modellváltásról,
a tervezett kárpátaljai magyar járásról és nemzeti önbecsülésünkről

Áttörés elõtt?
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olyan fázisra, amelyet e cél legi-
timként történő elismertetésének
nevezhetünk. Ez utóbbi már min-
denképpen megtörtént. Azt gon-
dolom, hogy az ígéretek betartá-
sának az egyik záloga, ha nem is
százszázalékos biztosítéka lehet a
személyes viszonyrendszer a szer-
ződő felek között, amelyet meg-
alapozhat a fegyverbarátság. Te-
hát az, amikor közösen vesznek
részt emberek kiélezett helyzet-
ben, a küzdelemben éles helyze-
teket oldanak meg együtt, ez min-
denképpen egy más minőségű
kapcsolatrendszert eredményez
köztük, mintha csak sima érdek-
egyeztetésről és sima adok-
kapokról lenne szó. Ez minden-
képpen egy olyan tényező, ame-
lyet pozitív előjellel lehet említeni
a teljesítés esélyét illetően. Ta-
pasztalataink szerint az ukrán po-
litikában – vagy akár mondhat-
juk, hogy a posztszovjet politiká-
ra jellemző módon –, ha az ellen-
állást egyszer már sikerül átütni,
akkor utána már nem térnek 
vissza a kezdőponthoz. Például

amikor a beregszászi magyar főis-
kolát „gründoltuk”, akkor is azt
tapasztaltuk, hogy elég merev el-
lenállás fogadja elképzelésünket,
azonban amikor ezt a falat sike-
rült áttörni, utána már nem volt
komolyabb gondunk – ha eltekin-
tünk attól a kisebb KMKSZ-
ellenes ámokfutástól, amit legin-
kább a választások számlájára le-
het írni.

– Hogyan vélekedett Juscsen-
ko az ukrán jog által jelenleg
még tiltott kettős állampolgár-
ság lehetőségéről, hiszen a ma-
gyar belpolitika fejleményeire
való tekintettel nyilván ez a kér-
dés is felmerült a tárgyalások
kapcsán?

– Erre nem tértünk ki részle-
tekbe menően, hiszen így is nyil-
vánvaló volt, hogy miről van szó.
A kettős állampolgárság ügye an-
nak orosz vonatkozásai – az Uk-
rajnában élő 10 milliónyi orosz
közösség – miatt a posztkommu-
nista hatalom zászlóshajója.
Janukovics az orosz kártya kiját-
szásának jegyében kampá-nyolt

ezzel a témával. Értelemszerűen
a kérdés elég kellemetlen
Juscsenkónak, a nemzeti jobbkö-
zép jelöltjének, aki nyilvánvalóan
nem exponálhatja magát a témá-
ban még akkor se, ha netán kelle-
nének is neki az orosz szavaza-
tok. Ugyanakkor nem is határoló-
dott el ettől a kérdéstől. Mi nem
erőltettük ezt az ügyet, de a hát-
tértárgyalások és egyeztetések
alapján fel lehet úgy fogni, hogy a
megállapodás hetedik pontja,
ami a magyar–magyar kapcsola-
tok elősegítésére, „akadálymente-
sítésére” vonatkozik, értelmezhe-
tő lesz oly módon, hogy amennyi-
ben megjelenik egy újabb ilyen
kedvezmény, akkor meg lehet
majd állapodni az ukrán állam-
hatalommal.

– Mi a véleménye a kárpátal-
jai magyarságnak a jelenleg Ma-
gyarországon folyó állampol-
gárság-vitáról és a népszavazási
kampányról?

– Aláhúznám, hogy a kettős ál-
lampolgárság ügyét mi, kárpátal-
jai magyarok elsősorban morális-

lelki tényezőnek tekintjük. Nem
annyira az a lényeg, hogyan fog
kinézni a „kettős” állampolgár-
ság, vagy hogyan kerül ez majd al-
kalmazásra a mi vonatkozásunk-
ban. A jelenlegi helyzetben a leg-
lényegesebb az, hogy kikerüljük
azt az erkölcsi katasztrófát, amit
az teremtene, ha a magyar társa-
dalom nem lenne képes megfele-
lő jelzést küldeni a határok má-
sik oldalán élő magyar közössé-
gek irányába. Egy olyan jelzést,
hogy létezik magyar nemzet,
hogy hozzánk tartoztok, mi szoli-
dárisak vagyunk veletek. A nega-
tív eredmény pedig értelemszerű-
en nem egyszerűen egy irányunk-
ban tett barátságtalan, a határo-
kon túli közösségek tartását alá-
ásó lépés lenne, hanem egyúttal a
magyarországi társadalom önbe-
csülését is porrá zúzná, az itteni
nemzettudatra is nehezen jóváte-
hető csapást mérne. Ezért én úgy
gondolom, hogy az összes energi-
át arra kell összpontosítani, hogy
ezt a veszélyt el tudjuk hárítani.

– BENKŐ LEVENTE
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mint az várható volt, Ukraj-
na az elmúlt hónapokban
a legbrutálisabb és leg-

piszkosabb választási kampányt
élhette át. Az állami és a hata-
lomhoz közel álló oligarchák ke-
zében lévő médiumok (egyetlen
kivétel az „5 Kanal” tévécsator-
na) nyíltan a miniszterelnök,
Viktor Janukovics mellett és az
ellenzék vezére, Viktor Juscsen-
ko ellen voltak. Sokszor megtör-
tént, hogy az ellenzék keleten
(kivált Donyeckben, a kormány-
fő szűkebb pátriájában) egysze-
rűen nem tudott kampányolni –
plakátokat ragasztani vagy ép-
pen nagygyűléseket szervezni.

De a voksolást megelőzően a
legnagyobb botrányt Juscsenko
titokzatos betegsége kavarta.
Szeptember elején, tehát már a
kampány hajrájában, az ex-kor-
mányfő hirtelen megbetegedett,
az ukrán orvosok náthát állapí-
tottak meg nála, maga az érintett
azt hangoztatta, hogy megmér-
gezték. Juscsenko 10 napig kezel-
tette magát Ausztriában, s az
osztrák szakemberek nem tudták
kizárni, hogy biológiai fegyvert,
minden bizonnyal toxikus rici-
nust használtak (a KGB egyéb-
ként ezzel a szerrel tette el láb
alól 1978-ban Londonban Geor-
gij Markov bolgár disszidenst).
Amikor hazatért, ország-világ
megláthatta, hogy az arca a felis-
merhetetlenségig megváltozott.

Az ellenzék kampánya egyéb-
ként a személyes találkozásra
épített, harcot hirdetett a kor-
rupció és az oligarchikus beren-
dezkedés ellen. Janukovicsnak
viszont a fő jelszava a „Béke és
stabilitás” volt, szorgalmazta az
orosz nyelv hivatalossá tételét, s
pont a szavazás előtt „véletle-
nül” emelkedtek a fizetések,
nyugdíjak és ösztöndíjak. A
Kreml félreérthetetlenül a hata-
lom jelöltje mellett tette le a ga-
rast, Vlagyimir Putyin orosz el-
nök az első forduló előtt, és a két
forduló között is meglátogatta
Ukrajnát, ahol demonstratívan a
hivatalban lévő kormányfővel
mutatkozott.

De mindez nem sokat segített:
az október 31-én megtartott első
fordulót (75%-os részvétel mel-
lett) Juscsenko nyerte meg
(39,87%), Janukovics előtt

(39,32%), a maradék 22 jelölt
nem rúgott labdába. A második
forduló három héttel később
még nagyobb izgalmakat hozott,
hiszen a részvétel rekordnagysá-
gú, 79%-os volt. Az exit-pollok
egyértelműen Juscsenkót hozták
ki győztesnek, de a Központi Vá-
lasztási Bizottság mégis Janu-
kovicsot hirdette ki nyertesnek.

Ilyen eredményt nyilvánvaló
csalásokkal lehetett elérni, ame-
lyeket a nyugati megfigyelők
(EBESZ, Európai Parlament)
nagy számban rögzítettek. Do-
nyeck és Luhanszk térségében
sok esetben a megfigyelőket nem
is engedték a szavazóhelyiségek-
be, s nem véletlen, hogy voltak
keleten olyan körzetek, ahol a
részvétel elérte a 105%-ot! A
módszer nálunk is jól ismert, úgy
hívják: kék cédula, azaz autó-
buszokkal szállították és szavaz-

tatták a Janukovics-híveket. Sok
esetben, főleg nyugati területe-
ken, a szavazólistákon hibásan
szerepeltek a nevek vagy a cí-
mek, az ártatlanabb manipuláci-
ók közé tartozott az, hogy éppen
a szavazatszámláláskor ment ki
a villany. De nemcsak ez volt a
jellemző: több ezer ember ön-
ként, civil kurázsiból kiválóra
vizsgázva, figyelte a szavazat-
számlálást, őrizte éjszaka az ur-
nákat, nehogy a hatalom „ellop-
ja a választásokat”.

A választási térképre tekintve
kiderült, Juscsenko a nyugati és
központi megyékben tett szert tá-
mogatásra (például Ivano-
Frankivszkben és Tarnopilben
94%-ot, míg Lembergben 92%-
ot), de magában a fővárosban is
győzni tudott (75%). Ellenben
Janukovics túlnyomórészt orosz-
ajkúak lakta, keleti ipari körze-
tekben diadalmaskodott (Do-
nyeckben 96%-ot, míg
Luhanszkban 93%-ot kapott).

A második fordulót követően
az ellenzék vezére az utcára hívta
az embereket, mondván a hata-
lom meghamisította a voksolást –
s ezzel megkezdődött a narancs-
sárga forradalom. Ez a szín a „Mi
Ukrajnák” tömörülés színe, s új
politikai divat vette kezdetét: az
utcákon narancssárga sálakat,
zászlókat, mellényeket, de még
nyakkendőket is látni lehet. Az
utcai megmozdulások megszer-
vezésében kitüntetett szerep ju-
tott a „Pora!” („Itt az idő!”) ifjú-
sági mozgalomnak, amelyet a
szerb „Otporhoz” lehetne hason-
lítani. Pár nappal a szavazás után
a tömegek akarata és a hatalom
ereje viaskodott egymással.

Annyi bizonyos, hogy Ukrajna
már nem lesz ugyanaz az ország,
amilyen volt egy jó hónappal ez-
előtt. Az ukrán társadalom jó ré-
sze felébredt, s megmutatta az
erejét. Az emberek pedig nem
hagyták, hogy a hatalom, mint
addig, birkaként kezelje őket. 

Úgy tűnik, 2004 késő őszén
megszületett a modern ukrán
nemzet.                  – LAGZI GÁBOR
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Még jóval az elnökválasztások előtt a következő vicc járta Ukrajnát:
„A voksolás után Viktor Janukovicsot a kampánystábjának vezető-
je így tájékoztatja. – Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz, hogy
Viktor Juscsenko kapta a legtöbb szavazatot; a jó, hogy ön lett az
elnök.” Úgy tűnik, ennek a sötét forgatókönyvnek a megvalósulá-
sát az utcára kivonult tömegek meghiúsították. Keleti szomszé-
dunknál – egyelőre – vértelen forradalom zajlik.
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Öntudatra ébredt az ukrán társadalom

A narancssárga
forradalom
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z Associated Press felméré-
sei egy héttel a választások
után azt mutatják, hogy

az átlag amerikai polgár érték-
rendje és egyes szakpolitikai
kérdésekben elfoglalt álláspont-
ja gyökeresen eltér George W.
Bush-étól. Míg Bush elsősorban
az adócsökkentést helyezte a
kampány központjába, addig az
amerikaiak többsége úgy véli,
hogy adócsökkentés helyett a
magyar költségvetésével veteke-
dő hiányt és az állami költeke-
zést kéne mérsékelni. Már akit
foglalkoztat a kérdés; mert 100
megkérdezettből mindössze ket-
ten, más felmérések szerint öten
tartják kiemelkedően fontosnak
az adózás kérdését. 

De többséget alkotnak az
abortuszt pártolók is az ameri-
kai társadalomban, ellentétben
Bush-sal, aki a művi terhesség-
megszakítás betiltása mellett
szállt síkra. Emellett a választók
nagyobb hányada úgy véli, hogy
az elnöknek liberális gondolko-
dású bírót kéne jelölni a Legfel-
sőbb Bíróságba. Bush ennek el-
lenkezőjére készül. 

Hasonlóan eltér a szavazók és
az elnök véleménye a szociális
szolgáltatások privatizálásának
ügyében. A legtöbben növekvő
gyanakvással tekintenek a várha-
tó magánosításra, míg a most új-
raválasztott elnök épp ezt a célt
tűzte ki a kormányzat elé.

A politika furcsa fintora,
hogy Bush még abban a kérdés-

ben sem élvezi a választók feltét-
len támogatását, melyben gya-
korlatilag elsöprő győzelmet
aratott. Az elnökválasztás nap-

ján 11 államban az azonos ne-
műek házasságának tilalmáról
tartott népszavazás Bush állás-
pontját igazolta, és mind a tizen-

egy esetben elutasító döntést
született. A választók még a libe-
rálisnak számító Michigan ál-
lamban is egyértelműen elutasí-
tották a melegek házasságát. A
valóságban azonban többséget
alkotnak azok (61%), akik támo-
gatják a melegek együttélésének
bizonyos mértékű elismerését.
Az amerikaiak közel negyede
legalizálná az azonos neműek
házasságát, további 36% pedig
megengedné, hogy az állam elis-
merje élettársi kapcsolatukat.
Mivel azonban a népszavazáson
csak igennel és nemmel lehetett
voksolni, így a Bush álláspontját
támogatók kerültek többségbe. 

A felmérés során a megkérde-
zetteknek arra is felelniük kel-
lett, hogy milyennek tartják az
amerikai gazdaság állapotát.
Meglepő, de minden ötödik re-
publikánus szavazó úgy vélte,
hogy a gazdaság rossz, illetve
nagyon rossz állapotban van,
így összességében a szavazók
52%-a borúsan ítélte meg a gaz-
daság helyzetét, szemben 46%-
kal, akik szerint jól mennek a
dolgok. Ennek megfelelően a
válaszadók 52%-a szerint Bush
rosszul kezeli a gazdaság ügyeit,
és Kerry alkalmasabb lenne a
feladatra. 

A valóságnak ellentmondó
közvélemény-kutatási eredmé-
nyeket még hosszan sorolhat-
nánk, ám akkor sem jutnánk
más kérdésre: hogyan nyerhe-
tett Bush? Mivel tudta maga
mögé utasítani Kerryt? 

Nos, a sok válasz közül az
egyik, hogy Bush elnök és kam-
pánytanácsadói ráéreztek: az
amerikaiak elsősorban erőske-
zű, világosan fogalmazó, szi-
lárd erkölcsi értékrendet valló
elnököt akarnak a Fehér Ház-
ban látni és nem olyat, aki a
közvélemény-kutatási eredmé-
nyekre támaszkodva „visszabö-
fögi” a választók többségének
véleményét.  Ezeket a tulajdon-
ságokat pedig inkább Bush-
ban, mint Kerryben vélték fel-
fedezni. – L. T.

A közvéleménykutatók csődje

A Bush-jelenség 
gyökereirõl
A kérdés jogos, hiszen az exit poll eredmények makacsul John
Kerry győzelmét jelezték, jóllehet a valóság mást mutatott. Ismét
csődöt mondtak a társdalomtudomány Aigner Szilárdjai, vagy egész
másról van szó? Hogy megtudjuk az igazságot, homokozó lapátunk-
kal az amerikai társadalom legmélyére ásunk, hogy megnézzük, mi
rejtezik a selymes felszín alatt.
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Bush elnök és kampánytanácsadói
ráéreztek: az amerikaiak elsõsorban 

erõskezû, világosan fogalmazó, szilárd 
erkölcsi értékrendet valló elnököt 

akarnak a Fehér Házban látni



trasbourg csodálatos ka-
tedrálisának közelében, a
Chez Christian kávézóban

ismerkedünk Josao Durrao
Barroso bizottságával és az Eu-
rópai Parlamenttel. Az almás ré-
tes előretolt helyőrségében (ettől
Nyugatra sötétség és hic sunt
leones) dolgozzuk fel az elmúlt
időszak eseményeit és próbáljuk
megérteni, hogy miért utazik át
minden hónapban egy hétre az
Európai Parlament a Brüsszel-
nél egyébként emberibb város-
ba. Nem vagyunk egyedül a kér-
déseinkkel, angol tory képvise-
lők évek óta harcolnak az állan-
dó vonatozás és csomagolás el-

len, kevés sikerrel: várhatóan
még hosszú ideig a német–fran-
cia megbékélés jelképének szá-
mító városban fog ülésezni a
732 tagú testület. Ami talán
nem is baj, Brüsszellel ellentét-
ben itt az uniós adminisztráció
még nem látott neki a város föl-
falásának. Sőt a modernség is
visszafogottan jelenik meg a
Winston Churchillről elnevezett
adminisztrációs épület közelé-
ben felépített, az Önök tudósító-
jából az említett asszociációkat
kiváltó nagy ülésterem képében.

Rétesfalás közben örömmel
nyugtázzuk, hogy a helyi napi-
lapban egy teljes oldalas képre-

gény ismerteti a magyar múltat
és kultúrát, a Rubik-kocka és a
körözött receptjének segítségével.
Örömünk akkor lenne felhőtlen,
ha az összeállítás Szent Istvánt
nem Árpád fiaként mutatná be...

Merengünk egy keveset az
országimázs-politika feladatain,
aztán máris a Parlamentben ta-
láljuk magunkat. 

Kovács László készületlen
volt, de nem szerepelt rosszul az
első meghallgatáson, inkább a
második bizottsági fellépés volt
kellemetlen. Ennek már érthe-
tően kisebb a visszhangja – oszt-
ja meg velünk meglepő megfi-
gyelését egy magyar néppárti

képviselő, aki határozottan cá-
folja a volt külügyminiszter
gyenge nyelvtudásáról szóló vá-
dakat. Megfogalmazása szerint
Kovács szabatosan és kimondot-
tan igényesen beszél angolul,
bár a második bizottsági meg-
hallgatáson végig magyarul vá-
laszolt a neki feltett kérdésekre.
A kellemetlenségekről mondot-
takat alátámasztani látszik a no-
vember 16-i, adó- és vámügyi bi-
zottsági meghallgatás jegyző-
könyve (lásd keretes írásunkat).
Amelyből kiderül, hogy a Nagy
Vegyész bizony gondolkodás
nélkül lőtt az Irdatlan Hülye-
ségpisztolyból.

November 16-án este The
Spectatort lapozgató képviselő-
nek álcázzuk magunkat és sike-
rül bejutnunk a Néppárt frak-
cióülésére. A morgásból és
Hans-Gert Pöttering szavaiból
bizony kiderül, hogy az Európai
Néppárt elveszítette a meccset.
A német politikus megköszöni
„magyar barátainknak”, hogy
megszavazzák az új összetételű
Bizottságot. Amely – tesszük
hozzá mi a háttérbeszélgetések-
ből leszűrt tapasztalataink alap-
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Sztálinizmusról és a keresztények véréről üvöltő Jean-Marie Le Pen; a
széksorok között fel-alá szaladgáló képviselők; a Mars-bolygó és a
kondér keresztezéséből született ülésterem; csinos lett asszisztensek.
Nem hittük volna, de az európai parlamenti politika majdnem olyan
izgalmas, mint Batiz András előélete; a Barroso-bizottságról szóló stras-
bourgi vita és szavazás megmutatta, hogy érdemes európéernek lenni.

S

Kovács László biztos lett! • Hol az eurokonform magatartás?
„Merev gerinc, rugalmas agy” • Helyszíni tudósítás Strasbourgból

Az európai kaland

A lelkes 
kommunistaságról
„A határnyitáskor nem voltam
lelkes kommunista, és a beve-
zetőmben elmondtam, hogy
tagja voltam a Magyar Szocia-
lista Munkáspártnak, együtt
még 830 000 emberrel, akik
közül többen az előző, jobbkö-
zép kormányban is szolgáltak.”

A felkészülésrõl
„Amire nem számítottam: a
felkészülésem kezdetén kor-
mányválság alakult ki (sic –
Medgyessy Péter sír, csak sír –
A szerk.). Tizenöt éve nem volt
ilyen, most volt. Miniszterelnö-

köt kellett cserélni (sic –
Medgyessy Péter sír, csak sír 2.
– A szerk.), a kormány felét ki
kellett cserélni.”

A kiállásról
„Igen, valóban szememre lehet
vetni, hogy nem álltam ki, és
nem nyilatkoztam a régi rezsim
idején bizonyos dolgokkal szem-
ben. Valószínűleg megtehettem
volna, de valószínű, hogy ebben
az esetben sok mindent nem te-
hettem volna meg, amit így
megtehettem azokban az évek-
ben, a magyar külpolitika Nyu-
gat felé való nyitásának érdeké-
ben, az európai Közös Piaccal

való kezdeti puhatolózó, bizal-
mas tárgyalásoktól egészen a
magyar határ megnyitásáig.”

Két héttel késõbb
„Ha megbocsátanak egy sze-
mélyes megjegyzést: én bol-
dog lettem volna, ha megtart-
hattam volna az energia-port-
fóliót, mert a meghallgatás
után folytattam a felkészü-
lést, és amikor – körülbelül
két hét múlva – a Parlament
Európai Ügyek Bizottságában
Magyarországon kezdemé-
nyeztek egy meghallgatást,
azon lényegesen jobban szere-
peltem.”

Szakemberek mondták
„Szakemberek mondták,
energiapolitikusok és energe-
tikusok, magyarok és külföldi-
ek – például egy nagy düssel-
dorfi tanácskozáson –, hogy
az, amit én ott (az iparügyi
meghallgatáson) elmondtam,
az alapjában véve nem más,
mint a »mainstream energy
policy of the European
Union«.”

Plusz 1.
Herczog Edit (MSZP):
„Biztosjelölt úr!  Én nagyon
tisztelem, hogy Ön nem tagad-
ta meg életútját, és nem kinyi-
latkoztat, hanem párbeszédet
folytat velünk. Mert ez azt
mutatja, hogy Önnek a gerin-
ce merev, az agya rugalmas.”

Kovács László besztof az adóügyi
bizottság meghallgatásán:



ján – az európai szocialisták
ügyességének köszönhetően
már nem tartalmazza a hívő ka-
tolikus olasz Rocco Buttiglio-
nét, de – igaz, más poszton – a
tudása és múltja miatt egyaránt
kritizált Kovács Lászlót igen.

Másnap, november 17-én a
Barroso-bizottságról szóló álta-
lános parlamenti vitában a por-
tugál politikus szavaira („A biz-
tosjelöltek kiválóan teljesítet-
tek”; „Nem az a fontos, hogyan
jutottunk el ide, a jövőt kell fi-
gyelni, együtt kell dolgoznunk”)
a néppárti frakció kivételével
mindenhonnan erős megjegyzé-
sek érkeznek. Szó esik a gazda-
sági érdekeltségei miatt kritizált
Neelie Kroes, versenyért felelős
holland biztos alkalmatlanságá-
ról is. Schulz, a szocialisták frak-
cióját vezető német politikus
(aki karrierjét annak is köszön-
heti, hogy Berlusconi olasz kor-
mányfő lekápózta) nyíltan fe-
nyegetőzik a munka gátolásá-
val, amennyiben Barroso „nem
veszi figyelembe a Parlament el-
várásait”; jobboldalról hörgés
és dobogás a válasz.

Mindez azonban csak laza
edzés a Bizottságról szóló tizen-
nyolcadikai szavazáshoz képest.
A frakcióvezetők többsége meg-
emlékezik volt külügyminiszte-
rünk érdemeiről (jó érzés ma-
gyarnak lenni), Jean-Marie Le
Pen, a francia szélsőjobboldali
Nemzeti Front vezére azonban
már „sztálinista” múltú
„Monsieur Kovax”-ról beszél.
Egyben felhasználja az alkal-
mat, hogy a török uniós tagsá-
got támogató Chirac elnökbe is
belerúgjon: a Konstantinápolyt
1453-ban elfoglaló Mehmed
szultán keresztény vérben való
merítkezéséről vizionál, szavait
a zsivaj miatt már alig hallani.
Természetesen elhatároljuk ma-
gunkat az elhangzottaktól, a
mellettünk helyet foglaló ifjú
lett asszisztens-hölgy azonban
jól mulat a dolgokon. Ahogyan
mi is, hiszen Mister Farage, az
Egyesült Királyság Függetlensé-

gi Pártjának (UKIP) képviselője
gyakorlatilag bűnözőnek titulál-
ja a Bizottság francia biztosát,
Jacques Barrot-t – egy pártfi-
nanszírozási ügyben született
ítéletre hivatkozva. Zizegve kap-
csolják be a népek a fénykardo-
kat, a rokonszenves, jó humorú
Graham Watson, a liberálisok
vezetője futballhuliganizmusról
beszél. Toubon képviselő, volt
francia igazságügyminiszter pe-

dig előbb kiabál, ügyrendben
akar szót kérni, majd raké-
tasebességel zúz le a felső pad-
sorokból az elnöki pulpitus felé. 

A kedélyek lassan lenyugsza-
nak, a szavazásra is sor kerül: az
Európai Bizottságot 449 igen-
nel, 149 nem és 82 tartózkodás
mellett megszavazzák. A látha-
tóan megkönnyebbült Barroso
“csodálatos eredményről” és
“erős támogatásról” beszél. A

legnagyobb példányszámú fran-
cia napilap, a Figaro tizenkilen-
cediki száma az eseményeket
elemezve megjegyzi, hogy a sza-
vazással egy október vége óta
tartó vesszőfutásnak lett vége.
Amely megkötött kezű bizottsá-
gi elnököt kényszerített manő-
verezésre az érdekeiket védő
nemzeti kormányok és a na-
gyobb befolyásért harcoló Parla-
ment között. Mi nem vagyunk
ennyire okosak, így hát csak ar-
ra tudunk gondolni, hogy az eu-
rópai normák jegyében Horn
Gyula egészen bizonyosan elha-
tárolná magát a történtektől.

– ABLONCZY BÁLINT
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Kovács László készületlen volt,
de nem szerepelt rosszul az elsõ 
meghallgatáson, inkább a második 
bizottsági fellépés volt kellemetlen
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ramallahi fiatalságot minden
érdekli, ami Arafat főhadi-
szállásánál történik. A vas-

kapu előtt fegyvertelen, de szigo-
rú katonák állnak sorfalat, az
időnként megérkező politikusok
a kényelmes járműveik elsötétí-
tett ablakai mögé húzódva kerü-
lik a nyilvánosságot. „A Vezér él,
a jövő biztosított: Arafat emberi,
politikai, mozgalmi öröksége zá-
loga a nemzet jövőjének – mond-
ja „csak most, csak nekünk” iro-
dája mélyén Erekat, a palesztin
főtárgyaló. 

Gázában, a parlamenttel szem-
ben elterülő téren kizárólag gye-
rekeket látni. Ruhájuk foltos, áb-
rázatuk csillog a porral kevert iz-
zadtságtól. Akik a járda szélén áll-
nak, lóra vagy szamárra várakoz-
nak. A jószágok hátán gyors a
helycsere, az autók közötti iram
sem különb.

„Most nincs felkelés, nem kel-
lenek a jelmondatok” – magya-
rázza kísérőnk a csupasz falak
láttán. Arafatra amúgy harag-
szik. „Semmit sem ért a tárgyal-
gatása, évek óta élünk bezárva
ebben az övezetben, elegünk van
ebből!” – teszi hozzá.

Megtudjuk, a Hamaszhoz tar-

tozott évekkel ezelőtt. Akkor
hagyta ott ezt a szervezetet, ami-
kor a csoportjából mindenki meg-
halt mellőle. A gondolatai elárul-
ják, hogy még mindig hova húz a
szíve: „mi a megszállók elleni
harcot tartjuk az egyetlen megol-
dásnak” – világosít fel az esemé-
nyek hamaszos mozgatórugójá-
ról.

„Egyáltalán ki volt Arafat?” –
néz ránk felhúzott szemöldökei
árnyékában a közeli étterem pin-
cére. „Nem tudjuk, hol született,
mivel foglalkozott korábban, ho-
gyan került a hatalom közelébe,
mekkora vagyonra tett szert, mi-
közben mi itt éheztünk.”

Hohó! Itt már kezdik átírni a
történelmet. Az érvek a palesztin
nemzet összekovácsolásáról, az
államiság feltételeinek megterem-
téséről hatástalanok: „Arafat egy
történelem nélküli király volt és
kész” – zárja le a beszélgetést em-
berünk.

A sötét gázai éjszakában lövé-
sek dördülnek. A tengeren a halá-
szatra engedélyezett három kilo-
méteres sáv átlépésére figyelmez-
tetik a csónakosokat az izraeli na-
szádokról. A városbeli lövöldözés
megtekintésétől óva int a taxis:

„Ne menjetek oda. Csak palesztin
golyót kapnátok” – figyelmeztet,
majd elárulja, hogy az Arafat ha-
lála utáni időszakra készülnek
néhányan, ez pedig együtt jár „bi-
zonyos kérdések” ilyetén lerende-
zésével.

Másnap bejelentik Arafat halá-
lát. Ekkor már Ramallahban va-
gyunk. A büfés őszintén könnye-
zik, miközben elmondja az ilyen-
kor szokásos imát.

Másnap a Mukatánál lassan
gyülekeznek az emberek. Főként
fiatalok tolonganak a zárt vasaj-
tók előtt. Az idősebbek a temp-
lomban imádkoznak. Dél van,
amikor megtelik a főhadiszállás
környéke. Először
csak a távolabb
eső kerítések ad-
ják meg magukat
a tömegnek, az-
tán a vaskapuk is
engednek a nyo-
másnak. Amikor
a holttestet szállí-
tó helikopter leszáll, már minden
talpalatnyi hely foglalt.

A laktanya kerítésén kívül re-
kedtek közül sokan hazafelé in-
dulnak. Nincsenek kivetítők,
semmit sem látni abból, ami oda-
bent történik.  

Közben az udvaron a katonák
eleinte kézzel, majd saját testük-
kel védik a koporsót. Hiába. A
szenvedélyes tömegben nem akad
olyan ember, aki ne szeretné azt
megérinteni. A gondosan kidolgo-
zott tervek sorra felborulnak, a

díszszázad parancsnoka hamar
belátja: rájuk itt ma nincs szük-
ség, a koszorúk szállítására kije-
löltekkel ugyanez a helyzet.

A főtér melletti piacon nagy-
üzem van. A nemzeti gyász elle-
nére a kofák a helyükön vannak,
elégedettek, fogy az áru. A vásári
zaj azonban hirtelen megválto-
zik, keveredik a földre lökött mér-
legek, szétguruló súlyok fémes
hangjával. „Szemetek! Meghalt
Arafat! Van bőr a képeteken
ilyenkor üzletelni!?” –  üvöltöz-
nek a főhadiszállás irányából ér-
kező fiatalok. Az árusok meg-
szeppenve pakolnak.

A család nem tud elbúcsúzni
Arafattól. A tömeg temeti el. Kéz-
zel, ahogyan az ősök idején volt
szokás.

„Nem haragszunk az embe-
rekre. Arafat több volt, mint csa-
ládtag. Azt a nemzetet jelentette,
amely úgy döntött, temetése nem
magánügy, hanem a köz ügye.
Nekünk pedig ezt tiszteletben
kell tartani” – mondja Heeba, az
egyik unokahúg. 

A gázai repülőtéren a lyukas te-
tejű hangár mélyén álló, évekkel
ezelőtt üzemképtelenné tett heli-
kopter ablakait belepte a madár-
piszok. Senkit sem zavar.

A  gyász második napján a fér-
fiaknak felállított sátrak mélyén
némán ülnek Arafat egykori har-
costársai. Van, aki maga elé néz,
sokan a hangszórókból sugárzott
egykori elnöki üzenetfoszlányok
értelmén gondolkodnak. 

Másnap ugyanitt lövések dör-
dülnek. Fegyveresek támadnak az
egyetlen lehetséges utódra,
Mahmoud Abbas-ra, akit végül ép-
ségben menekítenek ki testőrei. 

– MAROSI ANTAL

Gáza-Ramallah, 2004. november  

Ramallahban csend van. Nyoma sincs a koráb-
ban megszokott feszültségnek, a parittyázó gye-
rekeket sem látom. Az izraeli katonák is máshol
mulatják az időt. A városka közepén az oroszlá-
nokkal díszített főtéren hiába keresem a „nagy
tanító” gondolataival teleírt transzparenseket. 
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Jasszer Arafat temetése

A tudósító naplója

Ima Arafatért
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indegy, nekünk bejött,
a japcsik pedig kit
érdekelnek. Ezalatt

férje azzal traktálta Akihitó
császárt, hogy a magyar Nobel-
díjasok titka a lázadni tudás, az
elégedetlenség. Azon túl, hogy
Ázsia úgymond, individualiz-
musba ágyazottsága közismert
(ez irónia – a szerk.), lehet,
hogy egy monarchiában igen,
de épp a SANYO-nál meg a
Bridgestone-nál nem szeretik
az elégedetlenséget meg a láza-
dást. Máshol valószínűleg igen,
de ott nem. Ezek azonban apró
hibák, egy rafinált protokollos
megcsiszolgatja őket, oszt a mi-
niszterelnöki pár ragyog majd,
mint a gyémánt.

Nagyobb gond vi-
szont, hogy Gyurcsány
Ferenc a külpolitikát is
teljesen voluntarista
módon kezeli. Még en-
nél is rosszabb: az an-
golul – minden ellen-
kező híreszteléssel el-
lentétben – kissé gyen-
gén beszélő kormányfő
nem is hajlandó tanul-
ni. Bem rakparti forrá-
saink egyöntetűen állít-
ják, hogy míg Orbán és
Medgyessy is rendszere-
sen készültek a tárgya-
lásokra, betanulták a
tematikát, a jelenlegi
miniszterelnök még át-
nézni sem hajlandó a
számára összeállított
felkészítő anyagot. Rögtönzései
a magyar külügyminisztérium
sokat látott és nem kimondot-
tan jobboldali munkatársainak
arcára is felhőt varázsolnak.
Így történhetett, hogy Gyur-
csány lazán, minden felkészü-
lés nélkül beszélgetett a kissé
sokkos állapotba került új-zé-
landi főkormányzóval a global-
izációról, Thabo Mbeki dél-afri-
kai államfővel a 2010-es futball-
vébéről, sőt, a dél-koreai mi-
niszterelnöknek megköszönte a
koreai autóipar hazai befekte-
téseit. Ri He Csan nyilván azt

hitte, hogy Gyurcsány szívatja,
azok után, hogy a Hyundai
Zsolnára telepedett, az meg
már egy ideje nem tartozik Ma-
gyarországhoz. Pedig nem szí-
vatta. Komolyan gondolta. A
balatonőszödi „Haladó kor-
mányzás”–találkozó, a kor-
mányzat eddigi legnagyobb sza-
bású rendezvénye is kudarccal
zárult: a lengyel, cseh és német

kormányfő el sem jött, Blair és
Zapatero összeveszett, a dél-ko-
reaiakat kicsit felhúztuk, talán
csak Barbadosnak nem üzen-
tünk hadat. Nyilván a Times ál-
tal csak „állítólag baloldali
multimilliomosnak” titulált
magyar kormányfőben is rossz
emlékeket hagyott az őszödi
grízestészta: Tokióban, a Hosei
Egyetem hallgatói előtt tartott

beszédében már úgy emléke-
zett, hogy Magyarország nem is
a Haladó kormányzást, hanem
a 25 EU-tagállamot és 13 ázsiai
országot tömörítő ASEM-et
(Asia-Europe Meeting) látta
vendégül a Balaton mellett. A
kormányfő – a partnerekkel va-
ló egyeztetés nélkül – azt is bol-
dogan bejelentette októberben,
hogy a visegrádi együttműkö-
dés Ausztriával és Szlovéniával
fog bővülni. Pozsony és Prága
meg ette a kefét rendesen. Szó-
val jók az előjelek. Te mit szól-
nál ehhez, Imre?          – R. R.

Dobrev Klárának jó lába van, tudjuk. Nyilván ő is tudja. Úgy tűnik,
e tudatban vett részt a japán császárral és császárnéval való találko-
zón; amikor a protokollszabályoknak és a kifejezett japán kérésnek
ellentmondva nem térden alul érő ruházatban jelent meg az audien-
cián, hanem helyes kis miniben, mint ahogy azt a Blikk október 26-
i számának fényképén bárki ellenőrizheti.

Gyurcsány Ferenc külpolitikai baklövései

A miniszterelnök
és a nagyvilág 

M

Gyurcsány Ferenc rögtönzései a magyar
külügyminisztérium sokat látott és nem 
kimondottan jobboldali munkatársainak 

arcára is felhõt varázsolnak

FOTÓ: MTI/DRUZÁK NOÉMI



Azért azt le kell szögezni, hogy
tisztességesen feltöltötték a
Papp László Budapest Sportaré-
nát a rajongók. Na, nem volt tel-
jesen tele, de megnézném én azt
a magyar sztárt, aki ajándékbi-
léták nélkül degeszre tömi az
idétlen nevű, de jól sikerült
csarnokot (természetesen nem a
néhai bokszfenoménnal van ba-
jom). Gyűlünk, mondom, szép
számmal, tényleg halk zene szi-
várog, aztán előpattan a rojtos-
ra kopott, poptarisznya-szemű
B. Tóth Laca, és egyenkénti taps-
provokátorként elénk hívja a ze-
nekart. És akkor ott állnak ők,
egy fura, letűnt életérzés hu-
szárjai. A színpadon posztolnak
az Apostolok.

Nehéz a boldogságtól búcsút
venni, hát múlt idők negédes
cukorgrupja, az Apostol íme,
bemutatja új lemezét, és újra el-
húzza régi, legglukózusabb nó-
táit. Boldogság sziget, ez a címe,
szép, bár kötőjel híján némileg
nyelvhelytelenül írt cím ez –
nomen est omen: a hangszórók-
ból csordogáló boldogság sziget-
jelleggel ömlik szerteszét, ben-
nünket valahogy kikerül.

A Zeneakadémiát végzett pa-
zar billentyűs, Németh Zoltán
nagyot birkózik a narrációkkal
– az mindig beszédes tény, és a
belső erőegyensúlyról sokat el-
mond, ha nem a frontember
tartja népével a kapcsolatot –
szegény, ekkora kétvállak után

mindig zongorázni, aztán újra
nekigyürkőzni… 

Pár szót a többiekről: basszu-
sos ember szinte az öltözőből
játszik, szégyenlős a szentem,
mintha egy jobb balatoni
véndéglátóegység teraszáról stí-
rölné a pakli cigit; a szólós kezé-
be ugyancsak kár Fender- meg
Ibanez-csúcsmodelleket adni,
csak az énekelt dallamok oktáv-
váltós, ropogtatós-sikítós pen-
getgetésére futja. A kalapos
ikon, az éttermes Meződi sírból
kikeltő tenorja, ezt ne hallgas-
suk el, elképesztően intakt, ma-
gas b-kkel, h-kkal is elbánik. Ám
amikor a vendégként betotyogó
Szenes Iván egy poénszámocs-
kát gügyög és tapogat a zongo-
rán, az öreges fahangon, s a töb-
bé-kevésbé eltalált három ak-
kordon át mégis egy személyiség
csillan elénk. 

Hoppá, most kigyúrt fiatal
fickók húznak ki a küzdőtérről,
lám, más se bírja a mindenhon-
nan ismerős, csöpögős slágerpa-

nelek zúgását. Aztán megint lát-
juk őket, fejenként két pár fél li-
teres, horpadós poharú sörrel
egyensúlyoznak vissza a széksor-
ba. Kell a drog a giccspapákhoz.

Tényleg, ez komoly? – teszi
fel partnernőm a kérdést. Vagy
KFT-számok ezek? „Nem az a
fontos, ami volt/Csak az a fon-
tos, ami van/De az az igazán
fontos, ami lesz.” Az egyik, álta-
lam teljességgel ismeretlen, öreg
blődlijükre pedig zavartalanul
rádudorásszuk a Nehéz a bol-
dogságtól búcsút venni c. örök-
becsűt: íme, így kell magunkat
jogdíjtisztán lerabolni.

Mikorra a nagyképűségtől
alig látó B. Tóthtal tele a popta-
risznyánk, s már a torkunkon
kapar a mézízű 1-4-5-1-es har-
móniaverkli, gyors döntéssel el-
indulunk. De nem táncolni, le,
mint többen hiszik, teszik is.
Csak a színpadon posztolók elől
a nagyajtó felé. Lám, nem is
olyan nehéz a boldogságtól bú-
csút venni.                   – Sz. O.

másodszor is tizenöt kilós
hízókúrára fogott Renée
Zellweger megint úgy szét-

püffedte magát, hogy kedvenc
nőcilapunkban, a  Elle-ben már
megtippelni se tudom, vele il-
lusztrálták-e a cikket. Mármint
normál alkatú énjével. És – elő-
rebocsátva a konklúziót, hogy az
Olvasót maga alatt vágó kriti-
kánk akár átugorható is legyen
– taszítóbb ez a Bridget, mint
amennyira vonzó, hogy megtud-
juk, mi lett vele aztán. A máso-
dik bőr impressziói alant – leg-
közelebb már Colin Firth vagy

Hugh Grant se vállalhatja. A né-
zők meg végképp nem.

Szerintem az alapfilmet még
a tarisznyás-gömbölyű cipős-nor-
vég mintás pulóveres filozófus-
hallgatók is látták, akik áthall-
gatnak a néprajz szakra.  A duci
lány, akinek személyé-
ben Holywood vég-
re nem csont-
plasztik-szilikon
macát pumpált
főszereplővé,
tula jdonkép-
pen minden pa-
sihoz elért egy-
szer. 

Igen, az első rész
végén sikerült meghódíta-
nia a konzervatív, nem szegény,
ám vérszegény ügyvédet is. Az új
moziban csak hat héttel van ké-
sőbb, és a negyvenkettedik aktus
után kezdődnek a problémák. A

filmmel is kezdődnek. Ami elő-
ször vicces volt, mert életszagú-
ra sikerült (pl. bugyi- és ruhavá-
logatás randevú előtt), az már
nem vicces, mert a strassbourgi
cigánysoron ízlésesebb ruhákba
öltöznek, és természetesebbek,
mint ahogy Bridget kisasszony
lerohangál az esőben egy számá-
ra is idegen taxis elé az utcára,
pördülni egyet. Mindig fixre fo-

gadható, hogy a képte-
lenül összekoszoló-

dott, beféltékeny-
kesedett csajszi
súlyos tölgyfaaj-
tók mögé lépve
d i p l o m á c ia i
t á r g y a l á s o k ,

e z e r ü g y vé d e s
pusmogások köze-

pébe toppan. 
Attól amúgy is borsó-

dzik a hallójáratunk, ha poénra
poénnal válaszolós párbeszéde-
ket sikerül a forgatókönyvíró
manufaktúrákban gyártani. Mi
már akkor tudjuk, hogy a tipi-

kus izomfiú Bangkokban csem-
pészárut sóz Jonesra, s mi már
rögtön azt is tudjuk, hogy egy
kelet-ázsiai női börtön tán nem
ennyire tiszta, hangulatos, és
mindenféle konzumáruk odaci-
pelésére, Madonna-klipek tánc-
tanítására berendezkedett.

Biztos buzis butaság, de itt
csakis Hugh Grant a király, hisz
a nagyfranc baromilezser tévé-
sztárt nagyfranc baromilezser
filmsztár alakítja. A beszólások
közül pedig az a kedvencünk:
mindenkinek jár irgalom, min-
denkit fel kéne támasztani – ki-
véve Hitlert!

Mivel a végén kiderül, hogy a
szilikon-plasztik-zörgőcsontú-
melletlen karakterszereplő ri-
banc nem Bridget pasijára hajt,
hanem valaki egész MÁSRA, ek-
kora filmes bénaság láttán bőví-
tünk a mondaton: jessz, min-
denki, kivéve a Bridget Jones-
sztorit és Hitlert. Jó csapat ez –
csak a harmadik bőrbe nehogy
Dolfit is bevarrják.         – Sz. O.
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Bridget Jones: a második bőr

Kövér nõ,
sovány
siker
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KoncertKoncert

Kritikán alulKritikán alul

Tényleg, ez most komoly?!

A posztolók
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em bánjuk meg: a Tisza-
táj-könyvek sorozatban
idén megjelent esszégyűj-

temény másként tekintélyes,
mint a Szabadrabok című, 1968
és 1998 között írott verseket
egybegyűjtő kötet. A Szavak a
rengetegből ugyanis vallomáso-
kon, esszéken, búcsúztatókon,
köszöntéseken keresztül vázolja
az 1949-ben született költő szel-
lemi arcélét. Amelyen a vasi,
bérbaltavári gyermekévek, a
pannonhalmi bencés gimnázi-
um, a szombathelyi főiskola, az
atyai jóbarát Kormos István
mellett a nyolcvanas évek író-
szövetségi botrányai, a rendszer-
változás reményei, csalódásai is
otthagyták nyomukat. Ahogy ő
maga írja Tagolatlan emlékezés

egy fényes évre című esszéjében:
„Amikor még hittünk egymás-
ban. Így szoktam emlegetni
1989-et.” A június 16-i napot,
amikor Cseres Tibor írószövet-
ségi elnökkel együtt helyezi el a
magyar írók koszorúját Nagy
Imre koporsója előtt a Hősök te-
rén, s csendes elégtétellel vála-
szolhatja akkor és később is a
diktatúra alatti kiállását, gerin-
ces viselkedését firtatóknak:
„nem voltam bátor, csak éppen
nem mertem félni.”

De a könyvből kiderül az is,
amit régóta gyanítottunk: Nagy
Gáspár nemcsak az utálatosan
hazug komancs rendszerrel és
pitiánerségükben is riasztó fi-
guráival akart és tudott versei-
vel vívni. Hanem Berzsenyitől

Arany Jánoson át Jékely Zoltá-
nig, Nagy Lászlótól Sütő And-
rásig és Lázár Ervinig, Baka
Istvánig alaposan, érző szívvel
olvasta az elmúlt évtizedek, év-
századok magyar irodalmát. S
rájöhetünk arra is, hogy a kár-
pát-medencei magyarságért ér-
zett felelősség nem lehet részeg
sámándob-verés, Magor slozil-
latosítóként himbálózó percnyi
akarnokság. De nem lehet kor-
mányzati ülepet fényesre ideo-
logizáló, Kézdiszentléleken és
Szabadkán ugyanazt nyekergő
irodalomtörténészi duma sem.
A jelenleg a Katolikus Rádió
kulturális igazgatójaként dol-
gozó Nagy Gáspár Kányádi
Sándorról, Markó Béláról, Far-
kas Árpádról, Vári Fábián Lász-

lóról írott vallomásai a
határontúli magyarság elmúlt
évtizedeiről szóló, irodalomba
ágyazott pontos helyzetjelenté-
seiként olvashatóak. S ha való-
ban érteni szeretnénk, hogy mi
is történt és történik velünk, ol-
vassuk el a Sinkovits Imrére
emlékező szövegben a Sütő
Andrásról (is) szóló Végvári
éneket: 

Görömbei Andor irodalom-
történész így írt a költő könyvé-
ről: „Nagy Gáspár könyve a te-
hetség és a jellem találkozásá-
nak felemelően értékes és szép
dokumentuma.” A magunk ér-
desebb nyelvén így összegzünk:
több Nagy Gáspárt a Köztársa-
ságnak!

– ABLONCZY BÁLINT

„Egyszer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a
gyilkosokat néven nevezNI” – írta nevezetes, 1983-as, Öröknyár: el-
múltam 9 éves című versében Nagy Gáspár. S mivel még most is azok
az utólag bátor „reformerek” osztják ötvenhat „igazi” történetét,
akik annak idején a föld színéről is eltüntették volna a „veszélyes el-
lenforradalmárt”, hát vegyük le a polcról a költő valamelyik verseskö-
tetét. S ha rákaptunk az ízére, futás a boltba Nagy Gáspár legfrissebb,
Szavak a rengetegből című könyvéért.

Költészet és közélet rengetegében – Nagy Gáspár esszékötetéről

A legkisebb Nagy

N
„Erdély foglya vagy te
sorsa: Nessus-inged
változatlanságát
magadra teríted.
Kínálgathat aztán
ugyan ki mit forral!
Keserű epével
mézes fügeborral.
NYELVÉBEN AZ ÁLDÁS
NEMZETET VIGASZTAL:
PUSZTAKAMARÁSI
HÓFEHÉR ÚRASZTAL.”

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL)
Választmányának állásfoglalása: IGEN

Az E-MIL nonprofit jellegű, professzionális alkotókat tömörítő ér-
dekvédelmi, apolitikus és kormányoktól független szervezet, mely
150 erdélyi írót tömörít. Úgy gondoljuk, mégsem szegjük meg az
alapszabályzatunkban lefektetett apolitikusság elvét, mikor állást
foglalunk a kettős állampolgárságról szóló népszavazás ügyében,
lévén, hogy értékelésünk szerint ez nem politikai, hanem erkölcsi
kérdés.

Mindannyian tudjuk, hogy egyetlen magyar nemzet létezik,
melynek tagjai millió szállal kapcsolódtak-kapcsolódnak egymás-
hoz és a magyar államisághoz (lett légyen az Magyarország vagy
ennek hiányában a 16–17. századi Erdély). E nemzeten belül pe-
dig értelmetlen dolog különbséget tenni magyar és magyar között.
Sokunknak volt alkalmunk megtapasztalni, milyen is az, mikor a
magyar hatóságok románnak, szlováknak, szerbnek, ukránnak,

horvátnak, szlovénnak, osztráknak tekintenek minket, még ha az
erdélyi írók több száz könyvvel járultak is hozzá a magyar kultú-
ra gazdagításához, vagy jókora summával a magyar költségvetés-
hez, azáltal, hogy részesei a magyar könyviparnak

A kettős állampolgárság  a magyar és magyar közti diszkrimi-
náció lehetőségét szünteti meg a magyar hatóságok által, hisz az
erdélyi magyar már nem lesz idegen (merthogy jelen pillanatban:
az). E tekintetben követendő példa a román állam, amely kérés-
re minden moldáviai és ukrajnai (!) románnak biztosítja a román
állampolgárságot.

Ugyan lehet azon vitatkozni, hogy helyes volt-e népszavazásra
vinni a határon túli magyarok számára megadandó magyar ál-
lampolgárság ügyét, mégis, ha már itt tartunk, értékelésünk sze-
rint egyetlen válasz lehetséges a kérdésre: az IGEN. Ezért arra
buzdítunk minden magyar választópolgárt, hogy szavazatával tá-
mogassa a magyar és magyar közti diszkrimináció megszüntetését.

Az E-MIL Választmánya (Böszörményi Zoltán, György Attila,
Orbán János Dénes, Sántha Attila, Szávai Géza), tiszteletbeli el-
nöke (Fodor Sándor)



U2: How To Dismantle
An Atomic Bomb
Universal
Kétféle embertípus létezik: aki
úgy gondolja, hogy a nyolcvanas
évek mainstream rockja a U2-ról
szól – és az, amelyik szerint a
kilencvenesekre igaz ugyanez.
Egyetértés abban van, hogy úgy
tizenöt éve volt ereje teljében az
ír együttes, amikor is egy
évtizedzáró (The Joshua Tree,

1988) és egy nyitó (Achtung
Baby, 1991) albumot tettek le az
asztalra. Az ezutáni Zooropa
(1993) turnéjának idején ért el a
Bono-féle rocksztárizmus már-
már idegesítő tetőpontjára, majd
1997-ben jött a Pop, kevesebb
ikon-szándékkal, de annál jobb
számokkal és komolyabb hatás-
sal a világ (középtávon
értelmezett) rockzenéjére. Ezt
2000-ben a hosszú című album
követte, amiben semmi elektro-
nika vagy programadás, csak
szoft slágerek a nyolcvanas évek
szellemében. A mostani lemez a
négy év előttinek kisöccse.
Markánsabb intró (Vertigo) nyit-
ja ugyan, hangulatában már
ugyanaz, és, ami szomorúbb,
két-három helyen komoly hang-
minta-hasonlóságokat találni. A

védjeggyé vált Edge-gitárfuta-
mok rendben megvannak, de
amellett, hogy az igény egy
“klasszikus”, emelkedett U2-
hangzású lemez megalkotása
lehetett – a dalszerző szekció az
egész pályafutás egyik leg-
gyengébb formáját hozza. Az
említett szám mellett kieme-
lendő a Pop Last Night On
Earth-jére emlékeztető, Love and
Peace or Else című pszichorock
és a már elsőre fülbemászó A
Man And A Woman (el kell
ismerni, idővel a többi szám is
dolgozni kezd), nyilván kisle-
mezre is kerül, de azelőtt az
ilyeneket arra tartották, hogy
elbújjanak az albumon és
meglepjenek. Szóval: a gógés-
magóg-féle U2-t kérnénk. Ez
egy újabb évtized.
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Nick Cave & The Bad
Seeds: Abbatoir Blues
/ The Lyre of Orpheus
(Mute/EMI)
Idén lesz éppen húsz éve annak,
hogy megjelent az ausztrál cso-
dazenész első albuma. A jubileu-

mot stílusosan, egy pazar kiadá-
sú dupla lemezzel ünnepli az al-
kotó – illetve nem is dupla al-
bum, mert hivatalosan két al-
bum, ami történetesen egyszer-
re jelent meg, de mindegy is, ezt
ő tudja. 

A kilencvenes évek elejétől
egyre lassabbak és finomabbak
Nick Cave dalai – mind nehe-
zebben lehet benne ráismerni a
nyolcvanas évek punkzenészé-
re (már nem is lehet), ezért is
kapta fel az ember a fejét a ta-
valyi album Rock of Gibraltar
című zárószámára, amely ne-
gyedóráig (!) kitartja a nyolcva-

nas évek keménységét. Egy év-
vel később újra az emelkedett,
ha lehet, minden eddiginél mo-
numentálisabb Nick Cave-et ka-
punk; a lemezen már a gospel-
kórus intézménye is megjelent…
Kiemelkedő szám sok van: a
könnyed, akár nyári slágernek
is beillő Breathless, az egész
kompozíciót nyitó, lendületes
Get Ready For Love, a Rock of
Gibraltart idéző Superna-tural-
ly, aztán a két zárószám, a
Carry Me és az O Children,
amelyek együtt: tizenkét perc
csontra tisztult gyönyör. Az év
egyik legjobb lemeze.

Ghymes: Egy évtized
legszebb dalai
EMI
Talán négy éve már, hogy a
Ghymes a Fonótól igazi multi-
hoz, az EMI-hoz igazolt. A há-
zasság gyümölcsözőnek bizo-
nyult: azóta ez már a negyedik
album a már ezer’s egy helyen
a magyar zenei kultúra
gyöngyszemének nevezett felvi-
déki együttestől. Nos, teljes

fegyverzetben állnak előttünk
azok a könnyűzenészek, akik
előre-hátra húsz évre a magyar
népzene legméltóbb tolmácso-
lói. A Ghymes a nagykönyvek
szerint világzenét művel (sze-
rintem nem nagyon áll meg ez
a titulus, bár kétségtelenül se-
gített a Ghymes ismertté válá-
sában), nem egy, nem kettő
kontinensen koncerteztek már
– legközelebb egy tokaji mel-

lett ezt a besztofot
kell vinni ajándékba.
Mert milyen is ez a le-
mez? Nem olyan régi
élmény, hogy egy is-
merősöm autójában
hallottam ugyaneze-
ket a számokat, majd
később kiderült: nem
ez az album van meg
neki, csak az útra ál-
lított össze egy saját
besztofot. Szinte haj-
szálra ugyanezt. És mivel az
együttes célja vállaltan a
közönségkedvenc dalokat egy-

begyűjteni – ennél jobb bizo-
nyíték nem kell arra, hogy a
dolog sikerült.
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Paris Fetiche
Universal Music S. A. S. France
Nem véletlenül viseli a huszon-
két szerzeményt tartalmazó vá-
logatás a “Klasszikus francia
randevúk” alcímet. A különbö-
ző évtizedek dalainak jazz-fel-
dolgozásából összeállított album
a találkák széles hangulati
spektrumát idézi fel, a mennytől
a pokolig. Az Ŕ Paris bizsergető
izgalom, a J'aime Paris au mois
de mai vidám, pörgős táncmu-
latság, a Belle de jour évődő
flört, az If you love me (really
love me) ketten-akár-a-világ-
ellen andalgás, a The good life
szomorkás búcsúzkodás, az Une
épitaphe pedig akár egy sírós,
Szajna-parti séta. A dalok termé-
szetesen nem csak francia föl-
dön állják meg a helyüket, akár
egy magyarországi vacsorához is
kitűnő aláfestésül szolgálhat-
nak. Ráadásul az előadók névso-
ra is impozáns, többek közt
Abbey Lincoln, De Phazz,
Helen Merrill és Shirley Horn
szerepel a lemezen – tényleg
csak ajánlani tudjuk.

LemezvágóLemezvágó
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Morus Tamás
Erõsítõ párbeszéd 
balsors idején
Szent István Társulat – A Dunánál
Morus Tamás szellemi végrende-
leteként említi a Párbeszédet a
kötet fülszövege – és hát erről is
lehet szó. Morus VIII. Henrik
börtönébe zárva vetette papírra
utolsó művét, amely nekünk,

magyaroknak különösen
érdekes lehet, hiszen az írás
a magyar történelemhez
kapcsolódik. Nem is akár-
mennyire. A Párbeszéd két
magyar nemes párbeszéde:
az ifjabbik, Vince a török
által megszállt hazája feletti
vigasztalásért utazik Antal-
hoz Budára, a mű maga pe-
dig kettejük párbeszéde. Ér-
dekes módon szinte csak
magyarul nem jelent meg
eddig a kötet, amely most
Gergely Zsuzsa fordításá-
ban, Szőcs Géza szerkeszté-
sében, gyönyörű kiállítás-

ban jelent meg. A Párbeszéd
alapvetően teológiai-filozófiai
mű, amelyet a kitűnő fordítás
közel hoz az olvasóhoz. Nem
nyári olvasmány, természetesen,
nem délutáni tea mellé ajánlott,
de olvasmányos – és majdnem
ötszáz évvel a megírása után is
sugárzik belőle valami mély
megértés, türelem és erő. 

KönyvajánlóKönyvajánló

Jonathan Coe:
Trógerek klubja
Ulpius-Ház
2003-ban két fiatal, egy fiú és egy
lány találkozik Berlinben. Ők
nem, csak a szüleik ismerik egy-
mást, akik lerakták őket egy étte-
remben, amíg ők maguk
múltidéznek. Ennek az idézett
múltnak a veleje, a hetvenes évek
észak-angliai iparvidékének min-
dennapjai tölti ki a könyvet –
visszaemlékezős, nosztalgiázó, ki-
tűnő regény a Trógerek klubja. A
hetvenes évek Észak-Angliája pe-
dig nagyon nagy részben szólt a
rockzenéről. Olyannyira, hogy
annak a korszaknak az utórezgé-
sein ma is megél húsz-ötven-két-
százötven kezdő együttes a Szi-
getországban. Nem rock-regény
lett Coe könyvéből, hanem egy
olyan mű, amely méltó helyén
(és hát ez talán az első hely) a
kortárs zenének a korabeli angol

fiatalok életére való befolyását.
De emellett persze olvasmányos
is, és feltétlenül meg kell említe-
ni, hogy a történetet körülvevő
miliő (munkaviszonyok, politika
stb.) is karcosra és nagyon pon-
tosra sikerült. 

néhai államférfi kabinetiro-
dájának vezetője merészet
tett, amikor a ’93-as kölni

sterilszobába beadott, majd on-
nan érintetlenül visszaszármaz-
tatott diktafon szalagjából apok-
rif naplót írt az akkor már tíz
éve halott kormányfő keze alá…
A mellékletben pedig 29-ből 16
képen mosolyog ránk ő, Mari-
novich Endre.

Nagy dilemma ez. 1993. de-
cember 12-én elment a nagyra
becsült, szeretett főnök, Magyar-
ország első szabadon választott
miniszterelnöke. Emlékkel tele
az ember, mégiscsak két és fél
együtt töltött esztendő töltötte
csordultig, s a kór sem szabott
időt kormányfői emlékiratokra.
Aki akarta, az elmúlt évtizedben
megírta már a maga könyvét –
dünnyöghette Marinovich (aki-
nek ezúttal mi képzeltük ma-
gunkat helyébe), más kérdés,
hogy csak Debreczeni József tet-
te ezt. Úgyhogy a kabinetfőnök
elhatározta, hogy ő meg Antall
József helyébe képzeli magát.
Kérdés, szabad-e ezt.

Szögezzük le az elején, hogy
szerintünk nem. Pia fraus –
ahogy a bevezetőben Marinovich
Endre szabadkozik, kegyes csa-
lás. De csalás! Mégsem akkora a
baj, mert másképp honnan a tú-
róból tudhattuk volna meg
Csurka vagy Kohl történeteit
részletesen, Jelcin elismerő sza-
vait, illetve hogy miket szólt be

Antall az itt állomásozó Abojmov
nagykövetnek, ha nem innen?

A legszebb és leghitelesebb fe-
jezet a miniszterelnök halálos
végjátéka: itt kiderül, mennyire
értékes volna a mesterkéltség
nélküli őszinteség, a saját néző-
pontból ontott, vállaltan saját
szavak. Itt a kabinetfőnök ön-
nön filofaxát bontja elénk, meg-
indító perceket szerezve az olva-
sónak.

Igazságtalanság volna, ha a
gyorsan, könnyen olvasható me-
moár szépirodalmilag sem érték-
telen jellegét aláhúzatlanul
hagynánk: ám a tehetséges, jó
stílusú és hihető szöveg láttán
még kevésbé érthető az álnapló
melletti döntés. Ha egy triviális
példát veszünk: „… ez a megko-
paszodás a betegség egyik legkel-
lemetlenebb kísérő jelensége. Mi
tagadás, örültem annak, hogy
inkább anyai, mint apai örökség-
ként dús hajjal áldott meg a
sors, fontosnak tartottam, hogy
mindig jólfésült legyek. Otthon,
reggelenként Klári és a gyerekek
mulattak azon, hogy ők még tor-
zonborz hajjal futkostak a lakás-
ban, miközben az én hajamat
már többször megszántotta a
fésű…” – máris problémásnak
érezzük a bőrbebújás miértjét.
Igét, jelzőt kell választani, szituá-
ciókat kreálni, de legalábbis tíz
év ködéből-legendáiból vissza-
idézni a miniszterelnök szavait.
És ha azt olvassuk, hogy „mun-
katársamnak szóltam”, „kabi-
netfőnököm arról informált”,
végképp fura, miért nem írt di-
rekt háttérember-könyvet
Marinovich, főleg ha nem egy-
szer magáról beszél – miért
jobb, hogy saját emlékeit adja
Antall szájába? Persze, az Így lát-
tam Antall Józsefet c. hipoteti-
kus kötetből jóval kevesebb fogy-
na, mint az Antall József naplója
alcíműből.                     – SZ. O.

Marinovich Endre: 1315 nap.
Antall József naplója
Éghajlat Könyvkiadó
Budapest, 2003.

Az antikváriusok na-
gyobb dicsőségére,
íme, itt a miniszterel-
nöki irodalmat feldol-
gozó körsétánk máso-
dik állomása, az Antall
Józsefről legutóbb ké-
szült könyv, az 1315
nap című kötet. 

A

Bocsánatos bűn?

A naplótolvaj



főszerkesztő úr pedig lebe-
szélt arról, hogy a
Kárpátia legfrissebb szá-

mára szálljunk rá, így elég le-
gyen annyi, a csejen–magyar ro-
konság immár tény; az oksági
lánc is világos, mindkét nemzet
szereti a szaunát. 

Romsics Gergely: A magyar tör-
ténelem völkisch ábrázolásai.
Rubicon, 2004. 11. szám,
69–75. oldal.
Romsics szeret bonyolultan fo-
galmazni, viszont félelmet keltő-
en okos ember, nem volna jó,
ha megkapná lapunk munka-
társainak kézírását. Nem törőd-
ve a magyar történelem bevett

ikonográfiájával, három (szél-
ső)jobboldali magyar történészt
vett elő: Mályusz Elemért,
Baráth Tibort és Málnási
Ödönt. Újraolvasta műveiket, s
bár Szekfű Gyula nagy ellenfe-
lét, Mályuszt igyekszik kímélni,
határozottan elemzi a Nagy
Öreg történelemszemléletét,
esszencializmusából vezeti le
időleges szélsőjobboldaliságát,
ugyanakkor magasan a másik
kettő fölé emeli őt. Egy rövid ke-
retes anyagban pedig gyors és
elegáns írásban menti fel Szabó
Dezsőt és Milotay Istvánt ugyan-
ezen, német gyökerű, völkisch
(értsd: náci) történelemszemlé-
let vádja alól. Ha kezünkben az
éppen a szélsőjobboldallal fog-
lalkozó szám, olvassuk el
Romsics Ignác (khm, igen, a
reklámozott szerző atyja) tanul-
mányát arisztokrácia és szélső-
jobb viszonyáról, Püski Levente
dolgozatát a Bethlen-korszak és
a zsidókérdés összefüggéseiről.
Akárki akármit gondol Ungváry
Krisztiánról, tanulmánya a nyi-
lasokról feltétlenül gondolat-
ébresztő, még ha néhol pontat-
lan is. Az általa összeállított
Fekete lexikon a nyilasokról el-

gondolkodtató: van köztük egy-
kori (majd megint) kommunis-
ta, volt szocdem és későbbi em-
bermentő, valamint későbbi
ÁVH-ügynök. A történetírás
egyenes vonalban halad a poszt-
modern felé.

Seres Attila: Szovjet kolónia egy
„fasiszta országban”. Fons,
2003. 3. szám,  359–429. oldal.

A zavaros
kádenciával,
ám meghök-
kentő szívós-
sággal meg-
jelenő, törté-
neti segédtu-
dományok-
kal foglalko-

zó lap e számáról csak feltéte-
lezzük, hogy ez a legutóbbi: leg-
felül volt a könyvesboltban. A
szerző tanulmánya a budapesti
szovjet követség mindennapjait
mutatja be 1934 és 1941 között,
magyarra fordított szovjet doku-
mentumok segítségével. El sem
tudjuk képzelni, hogy milyen le-
het 113 kiló kaviár egyben. Az
viszont felháborító, hogy
Muravkin elvtárs vétett a prole-
tárerkölcs ellen: nemcsak ellej-
tett egy orosz népi táncot az asz-
tal tetején az egyik budapesti ét-
teremben, és táncra perdült egy
cigánylánnyal, de ittasan moto-
rozott és összetörte a néphata-
lom által neki juttatott Hudson
márkájú motorkerékpárt. Pél-
dás büntetést kérünk. 

Kommentárok a Magyarországi
Református Egyház Házasság,
család, szexualitás c. állásfogla-
lásához. Confessio, 2004. 3.
szám, 9–36. oldal. 
Persze, persze: nem a szex itt a
fontos, hanem a melegek. A re-
formátus folyóirat igen nyitot-
tan mindenféle embert nyilat-
kozatra kért, teológust, újság-
írót, homoszexuális keresztény
közösséget, genetikust, meto-
dista lelkészt, alkotmányjo-
gászt, katolikus püspököt. A
megfogalmazások toleránsak,

árnyaltak, még a Népszabadság
munkatársa is dicséretes meg-
értésről tesz tanúbizonyságot.
Olvassuk el még Czibere Ká-
roly írását is, amely nemcsak a
családpolitikáról szól, hanem
tágabb értelemben arról is, mi
a „megőrizve továbbadás”, az
„idő vasfoga” és mért kell néha
olyan méltatlan eszközökhöz
nyúlnunk, mint érvelés, tények
ismerete, korral haladás,
Váncza sütőpor. – B. A. L.  

Végtelen nyitottságunkat és toleranciánkat
szerettük volna prezentálni, nem ment. A Tér
és Társadalom legutóbbi számát egyszerűen
nem értettük, pedig róluk akartunk írni:
klaszterek meg faktoranalízis volt benne,
csúnya beszéd sehol. 

A

Olvasnivaló

Nyilasok,
komcsik,
csejenek

H I R D E T É S
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assiójátékok, piarista isko-
ladrámák, Bornemissza
Péter a kassai főkapitány

kandallójában, Kelemen László
(kis ugrás), a kolozsvári társulat,
a Pesti Magyar Színház megala-
kítása, Egressy Gábor, Bánk
Bán március 15-én este, Galilei
1956. október 20-án este, a fő-
szerepben Bessenyei, papper-
lapp, kár is ragozni. Ami azon-
ban ennél is csodálatosabb, s
ami nem kellőképpen észrevéte-
lezett tény: a színház, a magyar
színjátszás, az igaz, megmaradt.
Sajátos kicsi zárványlétben,
amit ugyan feszegetnek a lat-
rok, de győzedelmeskedni nem
tudtak felette. Eltűnt a párbaj,
meghaltak a kávéházak, fürdő-
kultúra helyett wellness van,
nincsenek bohémek, polgárok,
nemesek. Biztos információim
vannak arról, hogy egyes költők
reklámszövegíróként vagy mar-
ketingcégek korrektoraiként ke-
resik kenyerüket. Pusztulás
mindenütt. A színház megma-
radt. Estéről estére magyar em-
berek tízezrei öltenek kihízott
zakót, bolyhos kiskosztümöt,
kötnek ormótlan bogot a nyak-
kendőjükre és színházba indul-
nak. Igyekeznek hét órára ér-
kezni, az ünneplőről lefejtik a
vattadzsekit, beadják a ruhatár-
ba és a jegyszedő néni beengedi
őket a nézőtérre. Nyugat-Euró-
pa egyes, civilizálatlan törzsek
lakta vidékein a színházba úgy
öltöznek, mintha moziba men-
nének, ruhatárba nem adják a
cuccot, ha kell, a nercbundát is

maguk alá gyűrik a nézőtéren.
Jegyszedő nénik helyett pedig
spanglira gyűjtő egyetemisták
veszik el a jegyet. 

A beavatás végeztével pedig
este 19.07 és 19.12 között elkez-
dődik, az maga a
csoda, szertartás,
pogány, antik
magyarságunk
utolsó bizonyíté-
ka. A szertartás.
Mert bármennyi-
re is megy az
elkurvulás fele a
világ, s vele a színház is, Ma-
gyarországon, valami ataviszti-
kus érzelemtől vezetve, minden
színházban játszanak klassziku-
sokat, Katonát, Madáchot meg
Shakespeare-t. Másutt, ha egyál-
talán ismerik Moliére nevét, ak-
kor darabjait krétaporos arcú
figurák játsszák farmerben, le-
hetőleg felcserélt nemi identi-
tással, egy tonettszékkel és egy
vastüdővel, mint díszlettel. Ma-
gyarországon még vesznek a
polgárok színházbérletet, sőt,
mi az hogy: egyes vidéki váro-
sokban csak akkor láthatjuk a

Karnyónét, ha Kálmi bácsi, aki
még személyesen Déryné kezé-
ből vette a bérletet, végre elköl-
tözik a lányáékhoz és a helye
felszabadul. Lehet, hogy a mo-
ziban jobban pörögnek az ese-

mények, a videó-
klipben hama-
rabb kiderül, mi
a történet vége, a
Quake-ben pedig
interaktív mó-
don kezünkbe
vehetjük a társa-
dalom átszabá-

sát, egyéni szimpátiáink men-
tén. A színház mégis él – virulni
nem virul, erről a magyar élet
különös figurái, az úgynevezett
intézményfenntartók gondos-
kodnak, de estéről-estére közös-
ségi együttlétet teremt. Majd-
nem olyan, mint egy Szentkoro-
na-eskü, csak nem kell hülye le-
bernyeget ölteni hozzá. A szín-
ház estéről-estére a választás le-
hetőségét kínálja, lehetünk
alterek, klasszicizálhatunk, ka-
carászhatunk Eisenmannon és
Nótin: csak két óra az egész,
nincs veszély. Persze, az ember

kedvét egy életre elveszi a szín-
háztól, ha rossz helyen kap be-
le. Ez megesik: akik az egykori
Gyerekszínház Kincses
Szigetjén szocializálódtak, azok-
nak nem könnyű: maradandó
sérüléseket szenvedhettek. Vagy
a „gyerek=idióta”-színjátszás
szellemében azt hiányolják a
Cseresznyéskertből, hogy Lopa-
hin nem kiabál le a színpadról,
mondván: „gyerekek nem láttá-
tok Firsz bácsit? Ki segít nekem
megkeresni? Látok ott egy lel-
kes jelentkezőt.” Azt pedig csak
rendkívül halkan merjük felvet-
ni, hogy nem feltétlenül tapoga-
tózunk jófelé akkor, ha úgy gon-
doljuk: az a színház jövője, ha
Arturo Uit Fidesz–MPSZ felirat
előtt jelenítjük meg a színpa-
don, sűrűn vazzegolunk, Faze-
kas Róbertnek öltözve adjuk
Rómeót: Tadeusz Kantor is
csak emberből volt, meg is halt.
És nem mindig a nagy darab a
jó darab: Remenyik Zsigmond
Atyai ház című darabja (egri
Gárdonyi Géza Színház, 1994,
főszereplő: Sziki Károly) úgy
lopta be magát a szívünkbe an-
nak idején, hogy huss, és már
bent is volt. És láttunk nagyon
jó és meleg színházi estéket
Nagyváradon meg Marosvásár-
helyen meg a Gyulai Várszín-
házban kardozós-romantikus
darabokat: el is rontottak velük
minket egy életre. Egyszóval:
konzervatívnak lenni és szín-
házba járni mindennapos nép-
szavazás. Kétszer is jeee.

– R. R. 
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Nem úri muri

Járni színházba
Fölös dolog lenne azzal vesződni, hogy be-
mutassuk: a magyar színjátszás története
egyúttal a magyar nemzet születésének tör-
ténete, ezzel a mi drága olvasóink nyilván
úgyis tisztában vannak. 
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Konzervatívnak
lenni és 

színházba járni
mindennapos
népszavazás
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em tudom, mekkora
gondban lennék, ha na-
ponta százötven termék-

nek kellene kitalálnom márka-
nevet. Főleg ha ezt a munkát pi-
henésként kapnám, mert egyéb-
ként a fő feladatom a táblás cso-
ki világpiaci tendenciáinak
szemmel tartása, a legol-
csóbb beszerzési források
aktív felkutatása lenne. Az-
az beszerző lennék a
Lidlnél. Szerintem ne-
kem sem sikerülne jobb,
mint:  Mikado, Devito,
Pilos, W3 és még sokan
mások. Ők a Magyaror-
szágon új piaci szereplő-
nek számító Lidl élelmiszer-
diszkont-hálózat márkanevei. 

Már évek óta nem újdonság
nálunk sem az a jelenség, hogy

a nemzetközi háttérrel rendel-
kező viszonteladók a stratégiai
jelentőségű (legkeresettebb) ter-

mékek kategóriákban saját ma-
guk gyártatnak és forgalmaznak
úgynevezett kereskedelmi már-

ka alatt saját termékeket. Az vi-
szont igen, hogy egy lánc kínála-
tának döntő részét ez adja. Egy
termékkategórián belül (például
sörök) több, eltérő ár- és minő-
ségarányú márkával is rendel-
keznek. A beszerzők profizmusa
odáig terjedt, hogy az egy már-
kanév alatt futó termékcsalád
egyes tagjait külön a legjobb
beszerzési forrásból vásárolják
fel. A Mikado nevű olcsó fűsze-
rek esetében a paprika ma-
gyarországi, de a bors már len-
gyel, és így tovább. Aki egy ki-

csit is betekintéssel bír a keres-
kedelmi élet élharcosainak
munkájába, az tudja, hogy

mekkora munka volt ez. A kon-
kurens diszkontok, de a hiper-
marketek beszerzői is most tö-
meget növelnek a tárgyalókban.

És ekkora bevásárlókocsik
sincsenek sehol. Egy jól megra-
kott kocsi a féktávolság nagyvo-
nalú kezelése és nagy forgalom
esetén akár kettővel is csökkent-
heti a sorban előttünk (hát még
a mögöttünk!) állók számát. Lá-
togatásunk idején szerencsére
ilyenre nem volt példa. Kisebb
villámok felcsaptak a maradék
hetvenkilenc forintos tonhal-
konzerv körül, de végül min-
dent megoldott a konszenzus-
elv. Pedig a raklapok, gondolák
és dobozok között látni több
diszkontlázban égő tekintetet is.
A többiek egyszerűen csak lelke-
sek. Szerencsére mindenkit
megnyugtat a közel egy órás sor-
banállás a pénztárnál.

A sok doboz, üveg és zacskó
megforgatása után nekünk úgy
tűnt, hogy a Lidl fő beszerzési
forrása Németország és Len-
gyelország. Ugyanakkor számta-
lan termék esetében egyáltalán
nem állapítható meg a szárma-
zási terület. Az igazán nemzet-
közi versenybe néhány magyar
cég is be tudott szállni. A pék-
áru magyar, bort az ország je-
lentősebb borvidékeiről palac-
koztat a Lidl, és számos további
részsiker észrevehető, például a
fűszerek esetében. Mivel az élel-
miszeriparban sok a versenyké-
pes gyártó, több hazai beszállító
megjelenése is várható. 

– CZOTTER
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Jegyzékcsere a tonhal-konzerv felett

Lidl-henger Magyarországon

Az alapbeállítódásunk és a végső konklúzi-
ónk is összességében pozitív előjelű lett,
ám az ízteszt után mégis új értelmet nyert
az „utóíz” fogalma. Ráadásul nem is egy,
hanem két ideálisnak tekinthető vacsora
elfogyasztására is vállalkoztunk. A „népi-
es” étrend hagyományosnak tekinthető
ételekből állt, úgymint fehér kenyér, húsos
szalonna, füstölt sajt és a legolcsóbb sör.
Párja, az „urbánus” pedig félbarna kenye-
ret, dzsemet, müzlit és gyümölcslevet tesz
az asztalára a Lidl választékából feltétele-
zéseink szerint. A „népies” menüből kelle-
metlen meglepetést még a sör (a márkane-

ve sajnos feledésbe merült) sem okozott,
leginkább azért, mert nem vártunk tőle.
Mellékhatása nem volt. A fehér kenyér és
a sajt hazai gyártásúak, ezért kifejezetten
finomak, ahogy a szalonna is, bár az ő
származása rejtély maradt, de talán meg is
sértődne, ha tudná, hogy a nemzetiségét
firtatjuk. A globalista szalonnák már csak
ilyenek. 

Az „urbánus” étrend esetében a tej volt
hazai gyártású, ám része a Lidl alacsonyan
pozícionált tejtermék családjának (Pilos).
Nem lehetett rá panasz, ráadásul a zsírtar-
talma is messze a parlamenti küszöb alatt
maradt. A müzli és a lekvár megbízható
német forrásból valók és még finomak is, a

Siti márkanevet viselő gyümölcsital meg-
kóstolása után viszont arra gondoltunk,
hogy ez bizonyára ez előző sör gyártása so-
rán keletkező melléktermék. 

A kispolgári elégedettséggel zárult va-
csorát a fogyasztói törésvonalakat átfedő
Lidl-féle túrórudival szerettük volna
megkoronázni. A Pilos márkanevű „fél-
zsíros túródesszert” töltelékének íze vi-
szont leírhatatlan. A hagyományos (le)
minősítő jelzők is kevésnek bizonyulnak
ennek érzékeltetésére. Nehezen feloldha-
tó traumát fog okozni a népszerű hazai
édesség legfiatalabb barátai körében,
amennyiben a forgalmazó nem változtat
a töltelék ízén. 

Ízteszt: népi & urbánus

Dunaharaszti városa november vége óta végre jelentős regionális gaz-
dasági szerepet tölt be a budapesti agglomeráció déli részén.
„Árérzékeny” jelzővel kategorizált polgártársaink oszlopok alatt
egyensúlyozva hordják haza a negyven forintos lengyel ásványvizet,
kartonszám az ismeretlen eredetű tejcsokoládét és raklapemelővel
(közismertebb nevén “békával”) a mellékhatásoktól sem mentes
negyvenkilenc forintos dobozos sört. Belevetettük magunkat a ma-
gyar kereskedelmi élet sűrűjébe és ellátogattunk a fővároshoz
legközelebb megnyílt dunaharaszti egységbe.
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z egyik történetünk min-
denképpen a megszállóké,
akik – jelen esetben a

szovjet Vörös Hadsereg ideigle-
nesen hazánkat lőtérnek hasz-
náló része – nem érnek rá egy
országot szakszerűen igazgatni.
De igényeik természetesen van-
nak. És amúgy is sokkal elegán-
sabb egy helyi kormány, tehát
csinálni kell egyet, amelynek le-
adhatják az igényeiket, mennyi
vágómarha és hány fő „malen-
kij robot” kell éppen. És akkor
nem őket utálják, hanem a  ha-
talom helyi képviselőit…

A másik történetünk a hazai
kommunisták meséje, és ami eb-
ből ránk nézve érdekes (tanulsá-
gos), tehát hogyan kezdték meg
a hatalom felé vezető útjukat,
mi volt az, amit már ekkor –
persze szovjet segítséggel – kisa-
játítottak maguknak és megtar-
tottak mindvégig/máig.

Ha ezekből indulunk ki, ak-
kor természetesen utálhatjuk
ezt az egészet éppúgy, mint a
szocializmusnak nevezett szőr-
gombócot, amely 15 év elteltével
sem tud lecsúszni a torkunkon,
mégsem leszünk okosabbak.

De ne legyünk ennyire szigo-
rúak. Mert a harmadik történe-
tet még akár a sajátunknak is
érezhetjük – még ha ezer sebből
vérzik is igazsága –, hiszen az
életnek mennie kell tovább, és
valakinek vállalnia kell az átme-
neti kormányzást is, ami azért a
létező legrosszabb, mert bármi
is következzen utána, csak a hi-
bái látszanak majd. A kortársak
nem támogatják, mert eleve
vesztes ügy, tehát jobb távolodni
a süllyedő hajótól (vö. beszív az
örvény), az utókor csak átkozza,
mert nem volt olyan karakán,
mint amilyennek lennie kellett
volna… Hja. Az utókor, amely
általában „csak” a körülmé-
nyekről feledkezik meg.

Persze sokkal jobb a „konszo-
lidáció politikusának” lenni,
mint „lövetni” (szigorúan átvitt
értelemben!), de néha azt is kell
(itt még szigorúbban elvi érte-

lemben!), mert különben nincs
kibontakozás.

De kezdjük az elején. 1944
novemberére a szovjeteknek
már szükségük volt egy olyan
magyar kormányfélére, amelyet
fel tudtak mutatni. Egyrészt a
világnak. A szövetségeseknek
meg azt akarták bizonyítani,
hogy itt konszolidáció van, és
nem akarnak „szovjetizálni”.
Az ellenségnek pedig azt, hogy
ők demokratikusabbak náluk.
Az országot éppen két részre
vágta a front, a szovjet megszál-
lás alatti résznek azért kellett
ezt megmutatni, hogy lássák,

nem puszta megszállás lesz itt
az élet, a másik térfélen lévők-
nek pedig fel kellett mutatni az
alternatívát, ahova át lehet áll-
ni, ahova lehet igazodni. Azt
mégsem javasolhatták a még a
németek mellett álló katonák-
nak, hogy gyertek ide hadifo-
golynak, bár valójában ezt tör-
tént a „dezertőrökkel”.

Az új végrehajtó hatalom lét-
rehozásához persze valamiféle
nemzetgyűlésre is szükség volt,
de mivel választásokat nem le-
hetett tartani – egyes pártok ké-
sőbb sem akartak nagyon –, hát
felállították a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Frontot, Szege-
den. Formálisan aztán ez a
„szerv” kérte az ideiglenes ál-
lamszervek felállítását. Bár

Gerő Ernőnek nem lett volna el-
lenére, hogy Szegeden hozzák
létre az új nemzetgyűlést (minél
előbb, annál jobb), gyorsan fel-
világosították a könnyen tévútra
vihető történelmi analógiára (ti.
Horthy is onnan indult…). Ek-
kor került szóba Debrecen,
amely már csak azért is jobbnak
tűnt, mert már látott egy trón-
fosztást, és az mégis egy forra-
dalmi tett volt…

A szovjetek biztosították a
járműveket, az MNFF pártpoli-
tikusai az információt, a helyi
lakosságnak már csak annyi dol-
ga maradt, hogy ahol igényt tar-

tottak szereplésükre, egy rög-
tönzött népgyűlésen, közfelkiál-
tással „megválassza” képviselő-
jét. De az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés későbbi elnöke – évek
távlatából, és persze egy kon-
cepciós per árnyékában úgy em-
lékezett vissza, hogy őt hajnal-
ban rángatták ki a „felszabadí-
tók” az ágyból, hogy ugyan
menne már a szovjet várospa-
rancsnokhoz. Hozzá lévén szok-
va, hogy ilyenkor is normálisan
felöltözzön, egyedül ő állt öl-
tönyben, nyakkendősen a tiszt
elé, míg társai mind pizsamá-
ban, házikabátban vacogtak.
Rögtön ő lett Miskolc képviselő-
je Debrecenben…

Talán kár is mondani, termé-
szetesen a kommunista képvise-

lők frakciója lett a legnépesebb,
majd’ 40%-os, a kisgazdák 26%-
ot, a szociáldemokraták 19%-ot
„szereztek”, szó szerint, a párt-
közi egyezkedések során. Bár
Gerő ezt az arányt – Rákosinak
jelentve – kis túlzásnak tartotta,
de valójában még ez sem volt
nekik elég. Mert a Nemzetgyű-
lés csupán két napig ülésezett
ekkor (később sem vitték túlzás-
ba), majd megválasztotta az Ide-
iglenes Nemzeti Kormány tagja-
it – akiket jóval előbb már
Moszkvában kijelöltek –, válasz-
tott egy Politikai Bizottságot –
valójában a pártok paritása
alapján –, és elfogadva a fegy-
verszünetet és a fölosztási tör-
vényt, szétszéledt.

A koalíciós alapon létreho-
zott szervekben egyébként a hi-
vatalosan megállapított párt-
arányokat még tovább módosí-
totta egy-két kriptokommunista
jelenléte, mint pl. Erdei Ferenc,
papíron Parasztpárti, valójában
kommunista belügyminiszter,
akinek dicstelen működését
olyan események jelzik, mint az
ÁVH elődszervének felállítása
(Péter Gábor vezetésével), vagy
a hazai németek kitelepítése
(amely időnként s helyenként
úgy ment, hogy a német nevűe-
ket (!) vitték el, függetlenül tény-
leges nemzetiségüktől, vagy
anyanyelvüktől).

De legalább van kormány,
gondolhatnánk. Azonban a
megszállt országban minden
hatalom a megszállóé, amely
természetesen élt is ezzel, az el-
méletben szövetséges Ellenőrző
Bizottság révén. És ezzel elkez-
dődött egy reménytelen ver-
senyfutás. Minden politikai erő
– a kommunisták is – a béke-
szerződés aláírásának idejére
akart tiszta helyzetet teremteni
önmaga számára. A jobbolda-
lon állók tisztában voltak azzal,
hogy a szovjetek kiket támogat-
nak, tehát bizonyos problémák
elodázását tartották jó megol-
dásnak. A kommunisták szin-
tén akkorra akartak teljes birto-

A

Ezt a történetet – mint bármelyik másikat a
világtörténelemből – legalább háromfélekép-
pen kezdhetjük el. 

Mikor veszett oda a magyar demokrácia?

Az Ideiglenes
Nemzetgyûlés

A SZEB engedélye nélkül semmi
nem történhetett, politikai pártot

sem lehetett létrehozni

P U N C SP U N C S



P U N C SP U N C S

2 0 0 4 .  D E C E M B E R 3 1

kába kerülni a hatalomnak, ne-
hogy véletlenül hiba csússzon a
számításukba.

A SZEB engedélye nélkül
semmi nem történhetett, politi-
kai pártot sem lehetett létrehoz-
ni, de újságot sem lehetett kiad-
ni nélkülük. Csak egy példa a
sajtó kapcsán: még ha elvileg
engedélyezték is egy sajtóter-
mék megjelenését, akkor is ők
rendelkeztek a papír-elosztás fe-
lett, így természetesen soha
nem adtak elegendőt a nem
kommunista lapoknak, szerve-
zeteknek. Ugyanígy a SZEB en-
gedélyezte – legalább a menet-
rendszerű vasútforgalom részle-
ges megindulása előtt – a közle-
kedési eszközök használatát, te-
hát azok a pártok, amelyek ilyet
igénybe vehettek – vagy kaptak
– szervezésben jóval a többiek
elé tudtak vágni…

A közigazgatás helyreállítása
során rögtön megkezdődött a
politikai macska-egér játék. A
tisztviselőknek igazoló bizottság

előtt kellett bizonyítaniuk de-
mokratikus gondolkodásukat és
azt, hogy 1939 után „nem sér-
tették a nép érdekét”. Csupa
„gumifogalom”, csupa definiá-
latlan kritérium. A bizottságok,
amelyek az igazolásokat végez-
ték, csupán 2-3%-ot bocsátottak
el ekkoriban, de a rengeteg el-
menekült tisztviselő helyére be-
lépők száma miatt sokkal na-
gyobb volt a változás aránya. Rá-
kosinak egyébként még ez sem
volt elég, 1946 tavaszán már a
B-listázással szórták meg újra a
köztisztviselői kart, majd 1949-
ben a tanácsrendszer bevezeté-
sével egy újabb hullámban tisz-
togattak. 

A rendőrség kötelékében en-
nél sokkal erőteljesebb volt a
kommunista letámadás. Valójá-
ban pártrendőrséget alakítottak
ki, totális kommunista túlsúly-
lyal, és nem csak a politikai osz-
tályokon. Hajlamosak vagyunk
csak Péter Gáborra és csapatára
koncentrálni, megfeledkezve

olyan fontos nyomozó-csopor-
tokról, mint a Gazdasági Rendé-
szeti Osztály. Pedig az utóbbi –
főleg az inflációs időkben – már
igen komoly erőt jelentett a tár-
sadalom ellen, hiszen egy kis fe-
ketézésért, be nem jelentett ara-
nyért simán internálhatták és
internálták is az embereket.

Ha már itt tartunk, maga az
internálás is ekkor kezdett tö-
megméreteket ölteni. Kezdve a
kitelepíteni szándékozott svá-
bokkal, a budapesti prostituál-
takkal meg mindenkivel, aki ép-
pen eszükbe jutott. Tömeges
méretek, és az osztály-szempont
teljes figyelmen kívül hagyása.
Mert nem igaz az a közvéleke-
dés, hogy a kommunista rezsi-
mek osztály alapon alkalmazták
az elnyomó apparátusukat. Az
internálás módja, a rendelkezés-
re álló számok jelzik, hogy ez
egy totális háborút jelentett a
társadalom egésze ellen. A mun-
kások, a parasztok (nem csak a
kulákok!) és minden dolgozó

ember ellen egyformán. Min-
denki odakerült, aki szemben
állt, és mivel a magyar társada-
lom túlnyomó többsége elutasí-
totta a kommunistákat, a túl-
nyomó többség került oda. 

Visszatérve az Ideiglenes Kor-
mányhoz, minden olyan jelen-
ség, amely a demokrácia ellen
hat, minden olyan döntés,
amely a demokrácia létrejöttét
és kialakulását megakadályozta,
ennek a „kormánynak” az ide-
jén elkezdődött. Születése, mint
láthattuk, teljesen nélkülözte az
alkotmányosságot. És ha ez ma-
gyarázható volt is 1944 novem-
ber–decemberében a körülmé-
nyekkel, az már végképp nem
védhető, hogy 1945 novemberé-
ig várni kellett a választásokkal.
Ez kizárólag a kommunistáknak
volt jó, akik egészen addig azt
hazudhattak támogatottságuk
mértékéről, amit akartak. De a
választások után már a tények-
kel kellett  szembeszállniuk.  

– RÉZESY ISTVÁN
H I R D E T É S
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A Belváros
A városnézést érdemes a köz-
pontban kezdeni. Kolozsvárnak
két főtere van. Az egyik a Fő tér
(piata Unirii – mondjuk úgy, a
magyar főtér). Itt található a
Szent Mihály székesegyház és a
Mátyás szobor. A magyar (és
évek óta már a román) fiatalok
közkedvelt találkozóhelye a lófa-
roknál van. A főtért paloták ha-
tárolják, köztük a gyönyörű
Bánffy-palota, melyet Erdély leg-
szebb barokk épületének tarta-
nak. Építtetője Bánffy György,
Erdély főkormányzója volt. De
itt áll a Rhédey-palota és a hely-
béliek által lábasháznak nevezett
Jósika-ház. Bizton állíthatom,
hogy a tér Közép-Európa egyik
legszebb főtere. A Fő tértől nem
messze áll Mátyás király szülőhá-
za. Ma képzőművészeti iskola
működik az épületben. Magyar,
román és angol nyelvű tábla em-
lékezik meg az igazságos király-
ról. A román és angol nyelvű
szövegben megtalálható a Corvi-
nul Matei román származású
magyar király fordulat, mely kí-
sértetiesen emlékeztet a Fő téri
Mátyás szobor talapzatán elhe-
lyezett Nicolae Iorga-(nagy ro-
mán történész)-idézetre, mely
szabad fordításban a következő:
Corvinul Matei, aki mindenkit
legyőzött, csak a saját népét nem
tudta legyőzni (Itt a saját nép
szókapcsolat a román népet jelö-

li, ugyan mi mást.). Mátyás szü-
lőházával szemben van az úgy-
nevezett Szarvas-ház. Ebben a
házban látta meg a napvilágot
Bocskai István, erdélyi fejede-
lem is.  A másik, a „román fő-
tér”, a Piata Avram Iancu (Bocs-
kai tér). Itt áll a nagy román ügy-
véd és forradalmár Avram Iancu
monumentális szobra, havasi
kürtökkel, karddal, hanyag kar-
lendítéssel. Avram Iancu, Móc-
föld szülötte, az 1848–49-es ma-
gyar forradalom és szabadság-
harc idején szerzett elévülhetet-
len érdemeket az osztrák császá-
ri udvarban magyar ajkúak kiir-
tásával. Nagyenyed, Felvinc,
Torockószentgyörgy csak né-
hány példa azok közül, ahol
Iancu toleranciafesztivált rende-
zett. Szabadcsapatai garázdálko-

dásának lett áldozata Vasvári Pál
is. A téren áll a Kolozsvári Nem-
zeti Színház. 1920-tól Román
Opera és Nemzeti Színház mű-
ködik benne. Régen ez volt a
magyar színház, de kellett a hely
a román kultúrának, ezért a ma-
gyar színházat átköltöztették a

sétatér mellé.  A román főtéren
áll az 1923 és ’33 között épült
nagy ortodox katedrális is. Kö-
vetkező állomásunk a Farkas ut-
cai (str. Kogalniceanu) reformá-
tus templom. A templomot Má-
tyás király rendeletére kezdték el
építeni, és kezdetben a minori-
ták temploma volt, majd Beth-
len Gábor a reformátusoknak
adományozta. Azóta is az erdélyi
kálvinizmus jelképe. Itt van elte-
metve I. és II. Apafi Mihály és fe-
leségeik, Bornemissza Anna és
Bethlen Kata. Síremléküket Kós
Károly tervezte. A templom előtt
áll a Kolozsvári testvérek Már-
ton és György Sárkányölő Szent
György lovasszobrának másola-
ta. Az eredeti a prágai Hradzsin-
ban lelhető fel. Ebben az utcá-
ban van a Babes–Bolyai Tudo-
mányegyetem – Alpár Ignác ál-
tal tervezett – főépülete is. Nem
messze az egyetemtől találjuk a
Házsongárdi temetőt, Erdély leg-
nevesebb sírkertjét. Erdély szel-
lemi és művészeti nagyjainak so-
ra alussza itt örök álmát. 

Bár a belváros még számtalan
nevezetességgel büszkélkedik,
mi a külváros felé indulunk. A
város méltóságteljesen tűri, hogy
körbenője a paneldzsungel. A
60-as, 70-es években felhúzott
Grigorescu, Hajnal, Györgyfalvi,
Marasti és főképp Monostori ne-
gyedben kb. kétszázötvenezer
ember zsúfolódik kockalakások-
ban. Érdekes jelenség a Monos-

Barangolások Kolozsváron

A kincses város
Az Ufi szerkesztősége – a nemzet üdülőprivatizátorának félelmein érzett
felbuzdulásból –  november közepén Erdély fővárosába, Kolozsvárra lá-
togatott, hogy saját szemével megtapasztalja, hogyan készülődik 23 mil-
lió román és másfél millió magyar elözönleni a csonka országot és milyen
furmányokat találtak ki a magyar társadalombiztosítás, egészségügy,
nyugdíjrendszer, temetésisegélyezés-rendszer, valamint a csirkefarhát-
szindikátus tönkretételére. Örömmel jelentjük, hogy társzekereknek
nyoma sincs, van viszont egy élő város, valóságos magyar emberekkel.

Szállás
Olcsó, de jó minőségű szállást
kap a látogató a Bethlen Kata
Diakóniai Központban, (Kolozs-
vár, Ponorului 1.) mely gyönyörű
helyen a város fölött található.
Hotel Agapé (Szentegyház
(Iuliu Maniu) u. 6.) a katolikus
egyház által működtetett
fullextrás szálloda. Nem túl ol-
csó, de nyugat-európai színvo-
nalú, ráadásul a (magyar) fő-
tértől 50 méterre található.

Kávézó-sörözõ
Café Bulgakov Kultikus hely,
aki Kolozsváron jár ne hagyja
ki. 
Prospero A másik fontos hely,
ezt sem érdemes kihagyni
Pub (Music Pub) Kultikus
hely – volt. Egy sörre most is
érdemes betérni.
Insomnia Egy lakásból átalakí-
tott kocsma. Érdekes. Rövid vi-
zitációt megér.

Étterem
Az Escorial (Kolozsvár, Fő tér
/ Piaţa Unirii 23.), a Magyar

Konzulátus aljában van. Nem
túl olcsó, de nagyon ízletes éte-
lekkel. 
A Hotel Agapé étterme (van á
la Carte és kiszolgálós is.) Ma-
gyar konyha, kitűnő ízek. 
A Fair Play kicsit messze, a
belvárostól, de isteni a
parasztcsorbájuk.
Van egy Fast Food a főtér mel-
lett a Jókai (Napoca) utcában.
Arabok üzemeltetik és éjjel-
nappal nyitva. Jó kis pincéje
van (éjjel mindig tele) és remek
savarmát adnak tálon olcsón
(Shaorma la farfurie). 

Helyek
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tori negyed temetője, ami gya-
korlatilag a panelnegyed köze-
pén, a domboldalon helyezkedik
el. Sok magyar fiatal, egyetemis-
ta él Monostoron. Itt ugyanis ol-
csóbb az albérlet, bár a jobb álla-
potú lakásokért Monostoron is
szinte budapesti árat kell fizetni.
Nem ritka, hogy egy-egy panella-
kás 300 ezer Ft/nm körüli áron
cserél gazdát. A belváros még en-
nél is drágább!

Éjszakai élet
A kolozsvári magyarok körében
és főleg a magyar szakos egyete-
misták körében kultikus hely-
nek számít a Café Bulgakov. A
műintézmény a Babes–Bolyai
egyetem szomszédságában, a
Micu Klein utcában lelhető fel.
Nyáron a kerthelyiségben, télen
a benti termekben beszélget, vi-
tatkozik és persze kortyolja a csí-
ki sört a nagyérdemű. Azt mond-
ják, a helyi kocsmák csak akkor
„mennek”, ha ott megtelepszik
egy-egy húzónév vagy társulat. A
Café Bulgakové a már megszűnt
Előretolt Helyőrség című irodal-
mi lap ma is praktizáló fiatal
szerzőgárdája. A másik kulthely
a magyar egyetemisták körében
a kissé odébb, a Mikó utcában
található Prospero. Ez a hely is
büszkélkedhet kerthelyiséggel és
benti termekkel. És mivel az át-
lag magyar egyetemista szereti a
változatosságot, gyakran megtör-
ténik, hogy az első (öt) sör a
Bulgiban, a második (öt) pedig a

Prosperoban csúszik le. Néhány
éve még törzshelynek számított
a Pub nevezetű műintézmény is
a Horea utcában, de a Bulgakov
megjelenése elszippantotta a fia-
tal értelmiséget. Ma a Pub már
inkább 14-16 éves grufti és punk
csitrik hazája. A Bulgakov pincé-
jében működik a híres-hírhedt
Bretter kör. Felolvasóestjein sok
fiatal tehetséges és tehetségtelen
költő és költőnő fakadt ki hiszté-
rikus sírásban a „nagy” költők
(Orbán, Sántha, Farkas Well-
mann, Bréda) szívatásaitól. A
magyar irodalmi és társasági élet
páratlan Kolozsváron. A város
hatvanezres magyarsága a kb.

héterzes magyar egyetemista kö-
zösséggel kulturális és szellemi
életben nálánál jóval nagyobb
magyarországi városokat szégye-
nít meg.

A nagy urbanizátor
Funar 14 éves városlása rányom-
ta bélyegét Kolozsvárra. Kezdve
azzal, hogy Kolozsvár neve ma-
gyarul nincs kiírva (viszont aki a
feleki lejtőn, délről közelíti meg
a várost, azt külön köszöntik né-

metül, angolul, spanyolul, fran-
ciául, olaszul, arabul, svédül,
oroszul, héberül, japánul és kí-
naiul – lehet, hogy nem teljes a
lista). A nagy urbanizátor kéjes
vigyorral szereltette le a magyar
helységnévtáblákat 2002-ben,
mert a népszámláláson húsz szá-
zalék alá csökkent a magyarok
számaránya. (A törvény betűje
szerint, ahol húsz százalék fölött
van egy nemzetiség számaránya,
ott a kisebbség nyelvén is ki kell
írni a településnevet.) Érdekes
jelenségként említhetjük a város
menti utakon fel-feltűnő táblá-
kat, amelyeken a Román Alkot-
mány passzusai olvashatók sárga
alapon fekete betűkkel. Szabad
fordításban kb. ennyi: Románia
államnyelve a román. A román
nyelvet ismerni minden állam-
polgárnak kötelessége. Példát-
lan tolerancia. Kovács László
mind a tíz ujját megnyalná, ha
látná, mennyire nem akarják ke-
leti szomszédaink megsérteni a
magyarok érzékenységét. (Kíván-
csi vagyok, mikor fog a román
vagy a szlovák külügyminiszter
Kosice helyett Kassát, vagy
Oradea, helyett Nagyváradot
mondani, csak azért, hogy meg
ne sértse a szomszédos népek
érzékenységét. Kovács ugyanis
előszeretettel mond Pozsony he-
lyett Bratislavát.) Funarhoz köt-
hető ámokfutás még a magyar
főtér (Fő tér – piata Unirii) fel-
dúlása. Mátyás király lovasszob-

ra előtt három méter mély göd-
rök tátonganak. Melynek alján
régi városfal-maradványok.
Nagy román történészek szerint
a dák–római Napoca maradvá-
nyai. A feltárás időszakában
megtörtént eset volt, hogy egy
reggelen, hogy-hogynem, a fal-
maradvány a földfelszín fölé kú-
szott. A közröhej elkerülése vé-
gett aztán néhány centit vissza-
bontottak a páratlan műemlék-
ből kicsi Kőmíves Kelemenek –
a következő éjjelen.

A 2004. évi önkormányzati
választásokon Emil Boc, a de-
mokrata–liberális ellenzék je-
löltje nyerte el Kolozsvár első
székét. Bár már érezhető a vál-
tozás szele, Funar szaga még ott
van a levegőben. A kék-sárga-
piros padok, szemeteskukák,
oszlopok, karácsonyfaizzók, fő-
téri zászlóerdő (Boc javára le-
gyen mondva, hogy a főtéri ro-
mán trikolórok felét uniósra
cserélte) leginkább egy filléres
autóillatosítókkal, műszőrme
kormánykerék-védővel, és olcsó
matricákkal feltunningolt full-
extrás Mercedeshez teszi hason-
latossá Kolozsvárt. Boc ígéretet
tett, hogy a választások után
(2004. november 28.) megkezdi
a padok, szemeteskukák, oszlo-
pok átfestését, a zászlók levétel-
ét, a főtéri gödrök betemetését.
Az Ufi szerkesztősége sok sikert
kíván Emil Bocnak, de hisszük,
ha látjuk.        – SEBESVÁRI LÁSZLÓ

Bár már 
érezhetõ 

a változás szele,
Funar szaga
még ott van 
a levegõben 

Café Bulgakov, a kultikus kocsma

Mátyás király szülõháza
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i rokonszenves tanár-
embereket, orvosokat,
kutatókat, ügyvédeket,

vállalkozókat és üvegművésze-
ket ismertünk meg. Havonta
összejönnek a népek egy igazi
polgári lakásban, igazi könyvek
között, igazi témákról beszél-
getni és hatalmasakat és jókat
enni (mandulás-hagymás puly-
kapástétom, fűszeres párolt
gomba, vörösboros-tejszínes
körte kardamonnal, ez volt a
múltkor, sajnos nekünk éppen
keményítőnap volt) és jó boro-
kat meg zubrowkát inni. Nem
állunk el hidat, nem a su-
mér–magyar rokonság a téma,
nem az aratja a legnagyobb si-
kert, aki a legtöbb nyálat frö-
csögve tudja kimondani azt a…
szót, hogy Nyakó István – bár
ezt lehet, hogy be kéne vezetni.
A múltkor egy rendes, szomo-
rú, kizárt emdéefes volt a ven-
dég, és nem is az volt az érde-
kes, amit mondott. Nem derült
ki semmi komoly, csak az, hogy
nem volt itt összeesküvés meg
fideszes ármány egy csepp se.
Várhegyi Attila valószínűleg
azért ült le Lezsák Sándor asz-
talához ama budapesti kávé-
házban, hogy megkérdezze:
tesznek-e fokhagymát a
zónabrassóiba, mert akkor ő is
kér. Ez az igazság, hiába szeret-
nénk másképp. Kedves,
jószándékú, töketlen magyar
emberek voltak a lázadók, a Fó-
rum képviselői. És ahogy hall-
gatjuk ezt a szomorú, rendes
embert, szép lassan érezzük,
hogy elmúlt valami. Most végre

utolért bennünket a kor: innen-
től fogva hálát adhatunk min-
den fájdalommentes reggelért,
leülünk, ha megkötjük a cipőn-
ket, egyesével szedjük a lépcső-
ket: ez az a nap, amely a Tatár-
puszta Drogo hadnagyát is meg-
változtatta. S az is biztos, soha
többet ebben a rohadt életben
nem szavazunk az MDF-re. Er-
re itt, ni. Véget ért az ifjúsá-
gunk.

Családi vonatkozásokból ki-
folyólag nagyon is lelkesek vol-
tunk. Tudtuk ugyan, hogy az
MDF körül sok a rossz költő, a
zavaros múltú dilettáns és a ci-
pőpertli-nyakkendő; de mégis,
mégis. Jóakaratú embereket lát-
tunk, idealistákat, vidéki tanár-
embereket, népművelőket, ba-
juszos Erdély-járó fazonokat,
népi nagyasszonyokat, szolid
egyetemi tanárokat, nyugodt
polgárokat, akiknek volt szőle-
je, és a vacsora alatt nem is vol-
tak hajlandók másról beszélni.
És ha láttunk némely vidéki Fi-
desz-szervezetet, ódzkodásukat
is tökéletesen értettük. Nagy
nótázásokra emlékszünk, haj-

nali nemzetmentő vitákra, alá-
írási ívekre, elszántságra, és ar-
ra a kétségbeejtő érzésre, hogy
gyengébbek vagyunk, de iga-
zunk van. 1998-ban a Széché-
nyi Könyvtár büféjében talál-
koztunk mi, mind az öten, akik
az MDF-re szavaztunk. Hát en-
nek vége. Nem akarunk mi it-
ten kalapozni, meg ballib-
szekértolózni. Elég nekünk azt
látni a Szólás szabadságában,
hogy Boross Péter kétharmados
eszmefuttatásai felé azt írják ki,
hogy a „konzervatív tábor öreg
bölcse”, egy ellopott című, igen
harmatos irományban felbuk-
kannak a „népi konzervatívok”
mint az MDF alappillérei: ha
ezt szegény Sinka István megér-
hette volna. Elég azt hallani,
hogy Herényi Károly, a Petrik
Lajos Vegyipari Technikum
nagy diákja, tökéletesen felhá-
borító eszmefuttatásait azzal ve-
zeti be, hogy: „Én református
ember vagyok”. Lehet, hogy
jobb most az MDF-nek, hogy a
pénzügyőr-pálya egykori gond-
noka, meg egy játékautomata-
importőr illetve egy érettségi-

zett textilipari vállalkozó és egy
párttól pártig ingázó bajuszos,
idős néni hinti az igét a magyar
konzervativizmus nevében. Le-
het, hogy jó, ha a 168 Óra és a
Népszava a párt nemhivatalos
orgánumaként működik, lehet,
hogy ezt akarta Antall József is.
Meglehet, az volt a jó, hogy a
párt megálmodóját, létrehozó-
ját kizárják – teljességgel füg-
getlenül attól, hogy ki mit gon-
dol Lezsák Sándorról. Mindez
lehet: de ez már nem a mi szer-
vezetünk. Mert az az ilyesmit
nem bírja.

Hangozzék bár hasonlatosan
egy Mészáros Tamás-publiciszti-
kához: jó lenne egy kőkemény
konzervatív párt. Amelyik kiáll
a határon túli magyarokat sújtó
rasszizmus ellen, markáns (el-
ítélő) véleménye van az abor-
tuszról, eutanáziáról, kiáll az
egyházak mellett, nem kussol,
mint most a Fidesz az egyházi
iskolák ügyében, tud szólni
azokhoz, akiket idegesít a
közvéleménykutatásokat sasoló
állandó helyezkedés, amelynek
elnöknője nem hallgatja csengő
kacajjal Kuncze Gábor tréfáit a
Napkeltében és szolgálati
Audijával nem parkol a totális
tilosban a Ferenciek terén, mi-
közben Náray Tamás loholva
hozza utána a papírzacsikat.
Apró ügy, tudjuk, kicsinyes is,
minket mégis dühít. Antall Jó-
zsef nem Náraynál öltözött vol-
na. Szóval kéne egy ilyen párt: a
mi SZDSZ-ünk, kvázi. Jelenleg
úgy néz ki, hogy ez inkább az
övék.                  – TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

Az MDF-rõl
Az ember élete nem feltétlenül szüntelen for-
dulat. Ez itt egy lapos történet. Járunk polgá-
ri körbe, mert nem hiszünk abban, hogy a
polgári körökben csak hülyék lennének. 

M

H I R D E T É S



apunk szerkesztőinek-
szerzőinek alapfelfogása,
hogy az eseményeket bi-

zonyos eltartással szemléljük.
Cicusunk ilyen szándékból
született meg, ezért dorombol
a pártállami sajtótónusokra.
Valami hihetetlen báj van ezek-
ben. Tudjuk, hogy ez az egyik
legolvasottabb rovatunk. Most
mégsem doromboltatunk,
mert végletekig meg vagyunk
döbbenve, és C. népszerűségét
arra használjuk, hogy nagyobb
figyelmet irányítsunk Aczél
Endre legutóbbi munkájára.
Azért C. nélkül mindezt, mert
már ő is csak kapkodja a leve-
gőt.

Aczél Endre uszít. Nem
oxiból rúgjuk ezt felé, mint
ahogy egyesek tennék – álljon
tőlünk távol ez az attitűd. De

Aczél uszít. November 27.
szombat, Népszabadság – Hét-
vége, 5. oldal.: „…nagyon is ér-
tem, hogy valamennyi határon
túli magyar közül miért éppen
a vajdaságiaknak fontos a ma-
gyar állampolgárság. Mert ne-
kik »nem csak« érzelmi kérdés
ez.”; „Olyanfajta jugoszláviai
magyarok akarnak lenni ismét,
mint amilyenek Tito idejében
voltak”. És hogy ő csak akkor
tudna osztozni a „nemzetpoli-
tikai eszményben”, ha húsz
éve „ott tolakodtak volna a
belgrádi nagykövetség előtt,
hogy tisztán hazafias megfonto-
lásból magyar útlevelet kapja-
nak”. Akkor ugyanis, erre mi
még gyerekkorunkból is em-
lékszünk, valóban jobban éltek
a „jugómagyarok”. Ez tény,
minek vitatkozni vele. De

Aczél ezen fordít egyet: „az ő
kezükben volt a Kárpát-meden-
ce egyetlen, a szovjet befolyás-
tól tökéletesen mentes napilap-
ja”, „még Hongkongba is ví-
zum nélkül utazhattak” „afféle
szegény rokonok voltunk a sze-
mükben”. Dermedten állunk.
Nem találunk szavakat arra,
hogy ilyet le lehet írni 2004-
ben, és egy magát kiegyensú-
lyozottnak tartó napilap leg-
alább legutolsó olvasószerkesz-
tőjén nem bukik meg egy ilyen
ocsmány uszítás, ami a ma-
gyar emberben sajnos való-
ban meglévő állati érzelmek-
re játszik rá. Maga az orbitá-
lis demagógia, és ilyenkor
sajnáljuk, hogy demagóg
politikánk van, mert ez
a jelző elvesztette az
élét. Ez a demagógia ar-
chetípusa. De a tisztánlátás
végett: Aczél szovjet befolyás
alatt álló orgánumnál dolgo-
zott, előmenetelgetve (hogy

megtévesztette őket!). Afféle
szegény rokonként tekintett az
adófizetőkre, de ugyanolyan
értelemben használta a többes
szám egyes személyt, mint ma,
2004-ben. És ugyanúgy nem
volt joga hozzá, mint, úgy lát-
szik, ma, 2004-ben. Már csak
azért is, mert ő, akkor, ugyan-
úgy kapott vízumot bárhova,
mint a vajdasági magyarok. 

Mélységes döbbenet, nehéz
szavakat találni. Vannak ennek
az embernek barátai?

eréz anya meghalt, de
csak a Teréz anyuból lett
bestseller. És a végén úgy-

is a janukovicsokat hirdetik ki
győztesnek.

Persze itthon se más a hely-
zet. A politika vagy az üzlet bo-
szorkánykonyháiban hamar pu-
hára sül az, aki Kozma atyát ját-
szik. A gyengék meghalnak, a
rendszerváltó pulóvereket meg
már régen felfejtették és eladták
gyutacsnak.

Szóval a totális politikai há-
ború korában úgy tűnik, már
minden eszköz szentesítetett.
Colgate mosoly, jó szó, rossz
szó, meleg leves, mikuláscso-
mag, nyuszifül, féldisznó, házi-
mozi. De a Köztársaság téren
egyszer csak nagy levegőt vet-
tek, és egyedüliként kétség-
beesett kísérletet tettek arra,
hogy megmentsék a III. Köztár-
saság választásainak tisztaságát.
Vagyis beintettek Kránitz „Ku-
pon” Lászlónak. Annak a sopro-
ni MSZP-s jelöltnek, aki 500 Ft-
ra taksálta az ágfalvi nyugdíja-
sokat. Most már vége. Példát
statuáltak. Mit nem képzel a
Kránitz? Összekeveri Brüsszelt
Bizánccal? Elővették a bieder-

meier szekrényből a fehér
glasszékesztyűt és arcontörölték
a választási baksist osztogató
mandátumkufárt. Nem indul-
hat a második fordulóban. Ez
már sok volt a gulyásleves-recep-
teken és arcképes sörösüvege-
ken edződött pártelitnek. Nem
számított a beleölt munka és

pénz, a kinyomott plakátok, az
ígéretek, a felépített pr. Kránitz
pedig nagy busaszemekkel,
fejlehajtva állt a kamerák elé, és
visszalépett, mondván, ez a
hangnem már neki is sok, és
egyébként is durva a kampány.
Ezt ő nem. Jobb a békesség. 

No persze, akinek füle van,
az azt is hallhatta, hogy üzentek
2006-ra is. Tiszta lesz a játék.

Legalábbis ami őket illeti. Nin-
csenek sutyisörök, matricás ön-
gyújtók, színes lufik, ingyen ka-
ják, cukorjegyek, sör-virslik,
meg miegymások. Nem cirkusz
ez, hanem választás! Nem majá-
lis, hanem népképviselet! Mos-
tantól fogva tanulja meg min-
den rendes baloldali, hogy vagy
programot hirdet és kap mellé
pártelnököt meg néptánccso-
portot, vagy szemlesüt és haza-
kullog. És biztos ami biztos, a
hasonló felsülések elkerülése
végett a 2006-os jelölteket már
így válogatják. Lesz pszi-
choteszt, amelyben az „Eszébe
jutott-e már Önnek az, hogy
megválasztásáért cserébe válasz-
tóinak apróbb, nagyobb ajándé-
kokkal kedveskedjen?” című
kérdésre, csak az a válasz lesz
elfogadható, hogy „Nem! Úgy
gondolom, hogy a választókerü-
letemben elvégzett munkám, a
tények és a programom biztos
zálogai a sikeremnek.” 

– NOVÁK
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Első a nemes verseny!
Győzött a fair play és
a lelkiismeret. Olyan
jó ezt most leírni. Egy
olyan korban, amikor
a jók már csak a film-
vásznon győznek s az
igazakból nem lesz-
nek celebrityk.

L

Választási kisokos

Egy nemes
verseny
margójára

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj

A rendszerváltó 
pulóvereket

meg már régen 
felfejtették 
és eladták 
gyutacsnak

T
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Szomszédok

mikor e sorokat írom, még
nem lehet tudni, mi lesz a
vége az ukrajnai elnökvá-

lasztásnak, eléri-e céljukat az el-
lenzéki, Viktor Juscsenko mögé
felsorakozó tüntetők, vagy hiva-
talossá válik a Viktor Janukovics
győzelmét jelentő eredmény. A
jelenlegi feszült helyzetben bár-
milyen forgatókönyv elképzelhe-
tő, egymást érik a sokszor ellent-
mondásos hírek erélyes fellépést
ígérő, majd a tüntetők oldalára
álló karhatalomról, ukrán
egyenruhába öltöztetett orosz
kommandósokról és Kijevbe tar-
tó egyetemistákról vagy éppen
bányászokról. A meghatározó,
állami kézen lévő televízió-
csatornák leplezetlen elfogult-
sággal tudósítanak a kijevi ese-
ményekről, ahogy korábban a
választási kampányban sem ad-
tak teret az ellenzéki vélemé-
nyeknek. 

Mikor egy éve a Juscsenkót tá-
mogató Pora diákszervezet ven-
dégeként Kijevben jártam, már
érződött a választási készülődés.
Az ellenzéki fiatalok lelkesen be-
széltek szabadságról, demokráci-
áról és arról, hogy a hatalom fo-
lyamatos zaklatásai, egyes ellen-
zéki újságírók rejtélyes halála
vagy eltűnése ellenére sem hagy-
ják magukat megfélemlíteni.
Juscsenko (akkor még, a mérge-
zés előtt, normális arcszínnel)
határozottan és elszántan be-
szélt az Ukrajnában végrehaj-
tandó változásokról, az ország
nyugat felé fordításáról, a Kucs-
ma-rezsim eszközeinek tűrhetet-

lenségéről. A pár ott töltött nap,
akár csak a mostani fejlemények
hangulata és bizonytalan légkö-
re, a hazai rendszerváltoztatás
éveit idézték fel. Hasonló remé-
nyek, hasonló aggodalmak.

Ugyanakkor rossz belegondol-
ni, hogy mindez nem valami tá-
voli országban történik, hanem
Magyarország lehető legközvet-
lenebb szomszédságában, 2004-
ben. Déli határaink felé tekintve
sem éppen megnyugtató a hely-
zet – tíz éve még háború dúlt,
Szerbiában pedig ma is rendsze-
resek a kisebbségek elleni táma-
dások, a szerb belpolitika meg-
határozó tényezője a többé-ke-
vésbé véresszájú nacionalizmus.
Kérdés, hogy mennyire vannak
ránk hatással a szomszédos or-
szágok történései. Vajon megala-
pozott-e a biztonságtudat, ami-
ben élünk, vagy csak illúziókba
ringatjuk magunkat? Mennyire
vagyunk a nagyhatalmi érde-
kek ütközési zónájában? Ukraj-
nában a szemben álló felek
orosz, illetve nyugati orientáci-
ójának megfelelően Oroszor-
szág és a befolyása alatt álló ál-
lamok siettek elismerni
Janukovics csodálatos és meg-
győző győzelmét, míg az EU és
az Egyesült Államok a dolgok
jelenlegi állása szerint nem is-
meri el legitimnek a választást,
így Janukovics elnöki mandá-
tumát sem. A nagyhatalmi el-
lentétek esetleges kiéleződése
várhatóan nem éppen térsé-
günk stabilizálása felé hatna.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

„Az ellenzéki diákszervezet, a Pora éjszaka
több száz sátrat állított fel a Krestyatik sugár-
úton, amelyet szinte végig, teljesen lezártak.
A fiatalok jelenleg körülbelül háromezren le-
hetnek, de még mindig folyamatosan érkez-
nek Ukrajna minden részéből.” (Index, 2004.
november 23.)kulturális közélet egykor volt

megfellebbezhetetlen auto-
ritása morális tartásától

búcsúzva arra a Monty Python
lovagra emlékeztet, akinek
ugyan már se keze, se lába, még-
is vígan fickándozik, a feje meg
kiabál, hogy átharapom a torko-
dat. Lebukásának beismerésekor
is rugóztatja gumigerincét lapjá-
nak hasábjain jelezve, hogy ez az
ő magánügye, mindenki másnak
csitu. Három sornál még Tar
Sándor is többet eresztett el, és
ami minőségi különbség, bocsá-
natot kért Kenedi Jánostól és a
többi besúgott barátjától. Molnár
Gáltól stilárisan és tartalmilag is
többet vártunk. A kritikus még
szégyenében is arrogáns. Kiok-
tatva húzódik vissza a csigaházá-
ba. S ha már a meszes váznál tar-
tunk. Vajon tudta-e ön, hogy a

Népszabadság által alapított, az
év színészének járó Üstökös díjat
– melynek odaítéléséről évről év-
re egy személyben M. G. P. dönt
– idén épp a Súgó Csiga gálán ad-
ták át?  És ami a legfontosabb, el-
fogadhatónak tartja-e a törvény-
hozás pártjainak cinkos egymásra
találását védendő a népköztársa-
ság besúgóit? – mert itt már nem
egy személyről, hanem mindany-
nyiunkról szól a szimfónia.

Sokak szerint tizenegynéhány
évvel ezelőtt kellett volna tiszta
vizet önteni a pohárba. Akkor va-
lahogy elfelejtődött. Persze, per-
sze tudjuk: „Tetszettek volna 
forradalmat csinálni” A fiatal 
magyar demokráciára, a politiai
elitre jobb és bal oldalon  pedig
még a gyanú árnyéka sem vetőd-
hetett volna. Antallék vélhető bű-
ne, hogy Csurka revolverezésével
lefektették egy gyalázatos játék
alapszabályait. Aztán a D-209-es
titkosügynök újabb lehetőséget
adott (maga Medgyessy Péter je-
lentette be, hogy az állambizton-
sági iratokat nyilvánosságra kí-
vánja hozni.  Ne feledjük, a Gal-
lup célzott kutatása szerint a Fi-
desz–MDF szavazók 75%-a egyet-
értett azzal a javaslattal, hogy a
múlt tisztázása érdekében szük-
séges minden III/III-as ügynök

nevének nyilvános-
ságra hozatala. A
szocialista szimpati-
zánsok 56%-a szin-
túgy. Keserűen kell
meg j egyeznünk ,
hogy ezen a magyar
ugaron csupán az
SZDSZ mondja ki,
– már ha kérdezik –,

hogy teríteni kellene a lapokat.
Hogy aztán bizalmáról biztosít-
hassa Szalay Gábortól kezdve
Medgyessy Péterig az fél balol-
dali klientúrát. 

Hínárpecázás helyett az ösz-
szes arcot látni akarjuk. Nem
csak Bódy Gáborét, Novák De-
zsőét, Vikidál Gyuláét, Molnár
Gál Péterét. Könnyeket aka-
runk és igazi katarzist!   

– AMBRUS BALÁZS

Súgó csigák
Hetek óta feltételezések terjengenek egykori
ügynökmúltamról. 1963-ban valóban aláír-
tam egy beszervezési nyilatkozatot. Elszámo-
lással önmagamnak tartozom a történtekért.
Többet erről nem fogok mondani. (Molnár
Gál Péter, Népszabadság, november 20.)

AA

Ne feledjük, a Gallup célzott
kutatása szerint a Fidesz–MDF
szavazók 75%-a egyetértett

azzal a javaslattal, hogy 
a múlt tisztázása érdekében
szükséges minden III/III-as

ügynök nevének 
nyilvánosságra hozatala
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apokban érkezett el a
megrázó erejű hír a gyű-
rődést napi rutinban gya-

korló utazóközönséghez, hogy a
BKV Rt. a papíralapú jegyeket
és bérleteket chipkártyákra cse-
réli. Az új rendszer kiépítésével
a bliccelők arányát kívánják
nulla alá szorítani. Pénz termé-
szetesen nem számít, avval a
cég jól áll, túl azon, hogy az An-
tal Nimród-féléknek is kirántják
az ihlete alól a szőnyeget. (Mi-
lyen ellenőr? Ez itt hi-tech land,
chip, cirip. Különben is tudod
mit mutass be külföldön, értve
vagyok?) 

Szóval kis leépítés, ugyanak-
kor dinamizálás és hatékonyság-
növelés. A magunk részéről a
pályázat nyertese feliratú borí-
tékba itten becsúsztatjuk a Sie-
mens nevet, ügyvédi letét, lehet
fogadni. Ám ez mind nem érde-
kes. 

Ha és amennyiben (copyright
by suttyó közszereplők) bármi is
megvalósul a tervből, a napi
adrenalindózisunktól fosztanak
meg. A menekülés ti. 1944 óta a
magyar virtus egyik alapeleme.
Több mint kényszer, a kreativi-
tás, az ügyesség és egyéniség
fokmérője. És most ezt is el
akarják venni tőlünk. A törté-
net hiteléül annyit azért hozzá-
teszünk, hogy hasonló próbál-
kozás volt már a cégnél. Ugyan
ki emlékszik (én) az egykori szo-
cialista nagyvállalat pénzbedo-
bós beléptető rendszerére. Fa
erezetet imitáló hosszirányú szé-
les vastag kordon, tetején egy
bedobós persely. Ha nem csen-
getted be az 1 Ft-t (hoppá!) és
úgy léptél a kordonok közti nyo-
másérzékelős gumiszőnyegre,
egy acélsorompó vágódott oldal-
ról eléd. A szovjet technikai esz-
köz ugyan nem szelektált rövid-
látó füzesabonyi nénike, hatvan
kilós dobberman és próbálkozó
kisdobosok között, a kor divatjá-
nak megfelelően egyként vágott
tarkón mindenkit – de legalább
kiszámítható volt. Bár a bátrab-
bak gyakran, egyszerűen átug-

rották a gumiszőnyeget, az üveg-
fal mögött cigiző közeg csak ak-
kor jött elő, ha a sorompó lecsa-
pódó zaját meghallotta, de ak-
kor nagyon. 

Hol van már az a megsárgult
körmű nyugalom a BKV-nál?
Nincs még egy olyan cég széles
egy hazában, ahol ennyi a neu-
rotikus kolléga. Egymást figye-
lik, egymásról jelentenek, mint

az 1984-ben. Csoda-e, ha né-
hány jegyellenőr – oldandó sa-
ját frusztráltságát – csonttörésig
is kész elvinni egy-egy ügyet? A
menekülés – mint látható – a
BKV felségterületén férfias já-
ték. 

A hatóság pro forma mindig
a társadalom javát szolgálja. A
hatósági személy sohasem szol-
gálja a tiedet. A rendőri közeg
szívat, ha szondát fújat, ha mo-
torszámot szemrevételezéssel el-
lenőriz, puszta feltűnése a látó-
térben pavlovi reflexként akti-

válja a menekülési hormono-
kat. Privát hülyeséggel kombi-
nálva azonban az ösztönös me-
nekülés egészen kínos helyzete-
ket eredményezhet. Ezek ko-
molyságát érzékeltetendő, áll-
jon itt egy életből ellesett eset. 

December 24. szenteste, 23
óra 54 perc. Fürge Pilóta Pajtás
a mérsékeltnek mondható for-
galomban jó keresztény módjá-

ra, éjféli misére igyekszik. Se-
bessége lejtőn lefelé (az Orszá-
gos Psziciátriai és Neurológiai
Intézet előtt) alig haladja meg a
100 km/h-t. Ám kékes fények
villódzása töri meg az Úr jövete-
lének meghitt magányát. Nincs
mit tenni, vissza négybe, 120,
130, 140. Kopó diszkrét sziréna-
szó kíséretében egy rövid időre
eltűnik a visszapillantóban. Sa-
tufék, parkolás, lámpa le. A ta-
lálkozás így sem kerülhető el. Jó
estét kíván az egyenruhás, az el-
vett okmányokat nem adja visz-

sza. 0 óra, a ministránsok csen-
getnek, FPP meg korrumpálna,
de a perselypénz kevésnek bizo-
nyul. Bankkártya van? – segíti
ki illedelmesen a közeg zavar-
ban lévő ügyfelét, majd a saját
gépet hátrahagyva rendőrségi
autón gördülnek immár közö-
sen a legközelebbi bankjegyki-
adó automatáig. Ügy elsikálva,
barátunk lógó orral a felajánlá-
si résznél tömjénezésre érkezik.
Firtató kérdésünkre stílszerűen
összegzi: gyalog jöttünk, mert si-
ettünk. 

Defenzív variánsa, vagy ha
úgy tetszik előjátéka a menekü-
lésnek az itt sem vagyok lélek-
ölő érzés, mely tömegközlekedő
énünkön hatalmasodik el ese-
mény előtt. A feszengést kiváltó
érzet kiterjesztő hatályú, azaz
az élet más területein is érvé-
nyes. Noch dazu még akkor is
működik, amikor pedig egyedül
tévézem. Ha éppen azt kell lát-
nom, hogy az Irigy Hónaljú le-
gény belelógatja a bránerét a le-
vesbe, vagy Kiszel Tünde a kis
Donatelláról értekezik. Ezzel
akarnak jóllakatni. Még bele-
gondolni is hátborzongató, mi
lenne, ha ezekkel csak egy órá-
ra is össze lennénk zárva. Klasz-
szikus kereket oldós, titkos eltű-
nős szituáció. Szerintem. 

Aztán van még egy fajta me-
neküléses ügy. Nagyon is aktuá-
lis. Nem is hoztuk volna szóba,
ha nem harapódzott volna el
mostanság a népszavazási vitá-
ban az a kétségbeesett, impera-
tívusznak szánt vélekedés, hogy
ha netalántán többségbe kerül-
nek a NEM szavazatok, akkor
már nem tartom magam ehhez
az országhoz tartozónak, és itt
hagyom ezt a szar csürhét. Ez
túllihegett csacsiság! Nekünk itt
van dolgunk, szellemi Green-
Peace aktivistaként szülőföl-
dünkhöz láncoljuk magunkat.
A BKV-ért, Kiszel Tündéért, és
egy esetleges érdektelenségbe
fúló népszavazásért pedig má-
sok helyett is jó előre kérjük az
elnézést.            – AMBRUS BALÁZS

„…inakból hálót hordok testemben,
és izmot, ha futni kell,
futásra születtem.” (Cseh, Bereményi)

Menekülés a győzelembe

Illa berekN

A hatóság pro forma mindig a társadalom
javát szolgálja. A hatósági személy sohasem

szolgálja a tiedet
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– Miért Te vágtatsz árkon-bok-
ron át Budapestre, Debrecen-
be? 

– Mert a zenekar frontembere
vagyok, nyilván én jelenítem meg
a leginkább a Tankcsapdát. Ha te-
hát nyilatkozni kell, akkor én jö-
vök. De például a gazdasági
ügyekhez más bandatag ért, azo-
kat ő viszi.

– Lemezeitek egy ideje a So-
ny Musicnál jelennek meg, or-
szágos népszerűségetek meg-
kérdőjelezhetetlen: mégsincs
mögöttetek egy terheket átvevő,
komoly menedzsment.

– Nem így működünk. Ha ak-
ció van, és segítség kell, akkor a
családjaink, a barátaink mozdul-
nak, s ez a koncertszervezéstől
akár a lemezborító grafikájáig így
megy. És jól megy így.

– Mik a dalszöveg határai, hol
vannak a téma korlátai? A szere-
lem az rendben, de ha például
egy okmányirodában megvárat-
nak, idegesítően ügyintéznek,
azt simán megénekeled? Ha
nem, miért nem?

– A szövegek témáit én is az
életből veszem, de azok nem mi
vagyunk, akik idétlen rímekkel
„okmányirodá”-ról és egyebek-
ről énekelnének. Akkor a saját
élményemet átformálom kissé,
általánosabbá teszem. A szöveg
amúgy se direkt sorírással készül
nálam, egyszerűen felmerül, és
itt van. De hát ezek nem is ver-
sek, csak szövegek. Költőnek Vil-
lont, József Attilát, Ginsberget
nevezem, nem magamat.

– Lennon most megjelent
önéletrajzi könyve szerint néha
8-10 dalt írtak Paullal pár nap
alatt. Nálatok ez hogy megy? 

– Van arra példa, hogy pilla-
natok alatt összerántunk egy szá-
mot, máskor meg két évig bujkál
egyetlen sor a fejemben. De
mondom, nem töprengek rajta
sokat, mert előbb-utóbb úgyis
összeáll majd. Tehát nincs állan-
dó alkotói struktúránk, végül
gyakran más lesz a szöveg a ki-
szemelt zenére, és fordítva.

– Egy tizenöt éves zenekar is
tud még lendületből zenét, szö-
veget szerezni?

– Hogyne. Nemrég a próbán
játszott valaki egy témát, beszáll-
tak a többiek, gyűrtük egy dara-
big, aztán már a végén voltunk, és
meg is állapítottuk, hogy ácsi, eny-
nyi. Pont ennyi, és pont.

– Meddig él egy Tankcsapda-
típusú zenekar? A giccspapák,
popdívák elpusztíthatatlanok,
de a rockerek vajon?

– Nem tudom elítélni a sokáig
színpadon maradókat. Ha Benkő
Laciékat nézem, rajtuk is a koncert
izgalmát, örömét látni. Az Omega
már rég nem létezik úgy, mint
rendszeres zenekar, de a Rolling
Stones-ra vagy a Deep Purple-re is
igaz ez, mégis van létjogosultsága,
és persze, sikere is a fellépéseik-
nek. Tehát ameddig örömet jelent
zenélni és a közönség elé állni, ad-
dig szerintem biztosan nincs baj.
Ha pedig eljön a búcsú ideje, azt
nyilván érezni fogjuk.

– Mindenki azt szokta hin-
ni, nyilatkozni a ti korotok-
ban, hogy tudni fogja, mikor
jár majd el az idő felette, aztán
mégis, végeláthatatlanul csi-
nálja tovább…

– Abba a hibába mi nem fo-
gunk beleesni. Jó, majd csak fi-
gyelj. De nem ma lesz!

– Utolsó rosszmájú kérdés:
sosem érezted még, az ezredik
buli nehezebben induló elején
se, hogy hiába, egy rocktrió nem
képes igazán látványos lenni a
színpadon, főleg, ha muzsikálni
is neki kell?

– Persze, fel lehet pakolni a do-
bogóra fúvósszekciót, vokalistá-
kat, kiegészítő billentyűsöket, de
még táncosokkal felturbózva is
nézhet ki ez az egész gyatrán,
olyan ’79-esen. És akkor ott van,
mondjuk, Jean Michele Jarre, egy
szem egyedül, mégis eszméletlen
látványos színpada van. A látvány
tehát nem létszám- vagy műfajfüg-
gő. A példák közül egyik se a mi
zenénk, de hidd el, tudunk mi is
színpadképet alkotni. Például
majd a Főnixben…

– Ott mire figyeljünk majd?
A Viszlát, Debrecenben! turné-
cím is arra utal, hogy érdemes
akár kétszer is befizetni a Tank-
csapdára?

– Mióta létezünk, nem volt ek-
kora szabású koncertünk. Ha
nem hangozna idétlenül, szuper-
bulinak nevezném. A Főnix Csar-
nok a pesti Sportaréna után a
második legnagyobb, tehát sokez-
er nézőt várunk, és extra fény- és
hangtechnikát szerelünk fel. Min-
dent kitaláltunk már, a reperto-
árt szélesítettük, de december 29-
e előtt többet nem árulhatok el.

– Lesz-e arról a punkos első
demóról is nóta? Arra egyéb-
ként ma is felpakolnátok a ’89-
es középső ujjat?

– Simán feltennénk, naná.
Egyébként mi úgy indultunk
punkként, hogy tarajunk, át-
szúrt orrunk sose volt. Csak a
zenénk, a hangszeres bénázá-
sunk volt punkos: ott az volt a
vezérelv, ha le tudsz fogni há-
rom akkordot, csinálj saját ze-
nét. Do it yourself, ezt kívánta a
kor, és mi így tettünk. Persze,
hogy játszunk tizenöt éves szá-
mot is, remélem, érezhetően fel-
javult technikai tudással.

– Ákos nemrégiben úgy nyi-
latkozott, hogy hallgat Tank-
csapdát. Mit szólsz Te ehhez?

– Ákossal jóban vagyunk, elju-
tott hozzám ez a hír. Különben
én is kedvelem az ő dalait. Figyelj,
most ne azt képzeld, hogy szipo-
gok a szobámban egy lassú Ákos-
számon, de a menős, dinamikus
nótái közül többet szeretek.

– Végül: hülye kérdés, de
melyik bálványod lenne az,
akinek a kedvéért letennéd a
basszust, és kimennél érte a
főnixes tömegbe?

– Tényleg elég hülye kérdés…
Azon azért elcsodálkoznék, ha
Steven Tyler, az Aerosmith éneke-
se ott állna lent… és azonnal szól-
nék a technikusnak, hogy azt ott
hozzák fel, tömjék ki a zsebét do-
bozos sörrel, és tartsák itt. De a
tankcsapdások elől el nem men-
nék. Hova gondolsz?        – SZ. O.

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Tucatnyi turnéhelyszín után a cívisváros neve-
zetes Főnix Csarnokába költözik az a rocktrió,
amelynek neve hallatán sokaknak egy ágas-bo-
gas vastárgy ugrik be. Fiatal(os) polgárok milli-
óinak meg a szíve dobban, a fülében pedig egy
hangos ér fémes kvintben kezd ütni. Lukács La-
cit nem nagyon lehet utolérni az M3-ason…
körbelövöm hát kérdésekkel.

15 éves a Tankcsapda

Decemberben
koncert
Debrecenben
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