


• Bögy
Ami azt a bizonyos bögyöt illeti,
ami a frakciónak állítólag van
és pont a volt pénzügyminiszter
lett volna benne, én azt teljesen
normálisnak tartom, hogy egy
frakciónak, egy képviselőnek,
pláne költségvetés idején számos
vitája van az előterjesztőnek,
utána számos megegyezést is köt.
Lehet, hogy erre nem kíváncsi, de
mégis mondom, én nagyon kedve-
lem László Csabát… (Lendvai Il-
dikó, Nap-kelte, január 8.)
Mi meg azt a kenyai turistát.

• Viszonossági alap 
Félórás találkozón fogadta hét-
főn a miniszterelnök a söjtöri
általános iskola diákjait,
akiknek autogramot adott, és
beszélt Munkácsy festészetéről,
valamint felesége főzőtu-
dományáról. Medgyessy Péter
ezzel viszonozta tavaly októberi
söjtöri látogatását. A kormányfő
élénken érdeklődött több tanuló
pályaválasztása iránt is, és megj-
egyezte, hogy fontos dolog
iskolába járni. (Origo.hu, január
27.)
Tematizált közbeszéd: anyu
főz, Munkácsy fest, gyerekek
fontosan mennek iskolába.

• Egységben az erõ 
Hazafias lelkiismeretünkre hall-
gatva (...) a nemzet, a haza ér-
dekében életre hívtuk az Alkot-
mányos Jogfolytonosságot Hely-
reállító Nemzetgyűlést Előkészí-
tő ORSZÁGOS NEMZETI BI-
ZOTTMÁNYT, hogy soraiba szó-
lítsuk a parlamenten kívüli pár-
tokat, politikai erőket, a törté-
nelmi egyházak vezetőit, a ka-
marák, szakszervezetek, szövet-
ségek, egyesületek, a magyaror-
szági nemzetiségek képviselőit, a
tudományos és művészeti élet
nagyjait, az egyetemek vezetőit,
a nemzeti emigráció legjobbjait,
a határokon túli magyarság kül-
dötteit, a Szent Korona-tanban a
magyarsággal együtt élni kívánó
testvérnépeket és közösségek kül-

dötteit, valamint országunk me-
gyéinek és fővárosának küldötte-
it. (Kiáltvány, január 10.)
A bolondok kimaradnak az
összefogásból?

• Csak komolyan
Szép, jó estét kívánok kedves
hölgyeim és uraim. Remélem jól
vannak. Mi jól vagyunk a ked-
ves barátainkkal, kedves vendé-
geinkkel. Bejelentem, hogy a hi-
deg zavartalanul folyik tovább,
január van, tél van. Nem aka-
rok poénkodni, legyünk komo-
lyak. (Dobos Attila műsora, Bu-
dapest TV, január 12.)
Pedig viccesek is lehetnénk.

• Tisztelettudó beszólás
Miniszterelnök Úr! Azóta várom
a hívó szót és lassan kezd illatoz-
ni a rajtam lévő ruha. Abban éb-
redek és abban fekszem, mert so-
ha nem lehet tudni, mikor hal-
latszik el legközelebb szavad
hozzám. Egyre kevesebben va-
gyunk. (jobbikmagyarorsza-
gert.hu, Boczor Márton, decem-
ber 18.)
Irány  a fürdőszoba!

• Hogyan sétáljanak a
Gyurcsány gyerekek?
Dobrev Klára a Nemzeti Fejlesz-
tési Hivatal elnökhelyettese la-
punk érdeklődésére hangsúlyoz-
ta, azzal a felelősséggel kell él-
nünk, ha felnőnek gyerekeink, s
lemennek például a Duna-partra,
akkor szívesen sétáljanak ott.
(Mai Nap, január 17.)
A járdán meg szívesen közle-
kedjenek, na de mit csinálja-
nak szívesen a templomokban?

• Szimbolika
„Mindent ellepnek a nagy mű-
anyag falloszok, amik palack
formáját öltik” – fogalmazott éle-
sen Persányi Miklós környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter tegnapi
évadnyitó sajtótájékoztatóján.
(Budapesti Nap, január 21.)
Pille palackok a szex shopok-
ban?

• Lovas István levele
Tamás Ervinnek
Ugyanő (Kunstár Csaba, a Nép-
szabadság újságírója – a
szerk.) 16-án ismét felhívott és
megkérdezte, mit reagálok ar-
ra, hogy a Fiatal Baloldal – If-
jú Szocialisták feljelentett izga-
tásért. A válaszom, feleltem ne-
ki, hogy „keresem Carottát, kis-
lányom fehér nyusziját”. Ismét
meglehetősen hosszú csönd
után Kunstár úr megkérdezte,
hogy hogyan írja „karottát”?
Mondtam „Carottának”. Udva-
riasan megköszönte. (Demok-
rata, január 22.)
És meglett?

• Zavaró kezdõbetû
A Magyar Nemzet azon kérdé-
sére, miszerint várható-e, hogy
szétválasztják a GKM-et gazda-
sági és közlekedési minisztériu-
mokra, s ha igen, akkor hová
kerül majd a turisztikai ágazat,
Csillag István szó szerint az
alábbi választ adta: „Én úgy
tudom, hogy ezt az idegenfor-
galmi bizottság nehezen tudja
megtenni, amennyire én meg
tudom ítélni, már az idegenfor-
galom sem egészen felel meg k
betűnek, mint kezdőbetűnek.”
(Magyar Nemzet, január 21.)
Írja csak, K, mint idegenfor-
galom. 

• A bajszos listavezetõ
Elfogadták az MSZP elnökségé-
nek javaslatát a párt uniós lis-
tájának első három helyére –
Kövér László, Horn Gyula, Lé-
vai Katalin – a megyei elnökök
és a budapesti párttanács tag-
jai. Horn úgy fogalmazott: az
európai parlamenti képviselő-
választásra készülő MSZP nem
az ellenfelekkel foglalkozik a
kampányban, stratégiája kö-
zéppontjába az EP hatáskö-
rének főbb tevékenységi terüle-
teinek megismerését állítja.
(Inform Data sajtószemle, ja-
nuár 23.)
És melyik frakcióba ül majd?
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iztosan nem történhetett
volna velünk ilyen ma-
lőr: mi ugyanis boldo-

gult ifjúkorunkban rajongói
voltunk a Baby Lady nevű for-
mációnak. A zsenge leánykák-
ból álló csapat az Idegentől ne
fogadj el édességet című nótá-
val robbantott, napokon ke-
resztül csak velük foglalkozott
a Zenit tévé. Hiába próbálkoz-
na tehát bárki is „uszodai is-
meretségre hivatkozva” cukor-
kát adni nekünk, mi ellen tud-
nánk állni. Nem így M.
Giorgio, aki – saját bevallása
szerint – kábító cukorka hatá-
sa alatt égette az izraeli zászlót
a Tilos Rádió előtt. 

Ez a baj a kisnyilasokkal:
nagy a szájuk, aztán amikor
ocsmány tettükért (jelen eset-
ben a zászlóégetésért) vállalni
kell a felelősséget, már sehol
sincs  a világmegváltó indulat.
Csak az ijedt nyüszögés ma-
rad, hogy cukorka, és persze
itt van M. anyuci magyarázata,
hogy a kis G-R. hazaérkezése-
kor teljesen ki volt fordulva
magából, cipőjét másnap a ku-
tya találta meg a kertben. Va-
lószínűleg az eb az egyetlen
épeszű a történetben.

hírek szerint a Kovács–Horn
csodaduó egyik tagja sem
óhajtja magát fárasztani

az európai parlamenti munká-
val és nevük csak az MSZP listá-
jának „beazonosítását segíti”. A
harmadik helyre állított esély-
egyenlőségi miniszter viszont
nyilván szívesen repül majd
Brüsszelbe, Strasbourgba. Lás-
suk be, összeurópai szinten le-
het igazán villantani a jogaiban
sértett aranyhörcsög, a depresz-
sziós maníkűrkészlet meg az
összes többi szoclib pótcselek-
vés ügyében. Talán jobb is így,
mert a kormánnyal rokonszen-
vező mértékadó újságírók által
is nemes egyszerűséggel
„kirakatminisztériumnak” ne-
vezett tárca a puritán állam na-
gyobb dicsőségére csak vitte,
vitte a pénzeket. Nem kell nagy
jóstehetség tehát annak leírásá-
hoz, hogy – amennyiben Lévai
Katalin tényleg marad a lista
harmadik helyén és a durcás
Párt nem dobatja ki onnan – az
esélyegyenlőségi minisztérium
szép csendesen lehunyja majd
két szemét 2004 júniusa, első és
egyetlen tárcavezetőjének dob-
bantása után. Sírni nem fo-
gunk.

ég alig kezdett élni,
máris plasztikai műtét-
re tolták a 2004. év pár

hete még deklaráltan jól szabott
költségvetését, és nem biztos,
hogy Draskovics Tibor kijelölt
szépségsebész markolásai nyo-
mán felimerhető, vagy legalább
életképes marad a beteg. Meg-
szorítják újra az ország tökét, re-
mélem, Péterrel együtt mindket-
ten alaposan kilazultak messzi
földrészeken, hogy frissen-fitten
tekerhessenek a srófon. 

A Valutaalapnak a felpörgő
infláció, és persze, a rohamosan
növekvő költségvetési hiány se
tetszik, angol bukik már nem fo-
gadnának mértékére, eléggé egy-
értelmű a tendencia, alig van
benne izgalom. Meglássuk, en-
nek még egypár milliárd valutá-
ban mért kölcsön lesz a vége,
biztos adnának is szívesen, Joe
Black majd megint letárgyalja,
törleszteni ráérünk a következő
ciklusban.

Amerikai barátaink, sőt, szö-
vetségeseink szintén fújnak
ránk: képesek az ujjlenyomata-
inkat begyűjteni, kötelezően vá-
lasztható portréfotózással meg-
fejelve. Bájos belügyminiszter-
nőnk megértő, végülis kitánto-
roghat az USÁ-ba bármikor más-
félmillió elkeseredett agyar
kamikázénk, fő az elővigyázatos-
ság. Míg ő diplomata-útlevelével
elkerüli a Bevándorlási Hivatal
embereit (így viszont se Hi, I am
Monika Lamperth-típusú parola-
lehetőség, se testnyílási eseti mo-
tozás), addig Salgó elvtárs, volt
hármas ügyosztályos titkosrend-
őr – nem szűnő véleményem sze-
rint az Államok duplacsíkos tá-
bornoki pantallóban járó nem-

zetbiztonsági kockázata – azt fi-
gyelte meg, hogy nem tart ám ez
az intenzív érdeklődés fél percig,
legfeljebb annál, aki nem elége-
dett a fotójával… 

Új rendőrvicc született, mert
annyira életszerű, hogy rabosí-
tás után véleményezni lehet a
képet, és kis smink, orrpúder-
korrektorozás után újat kettyint-
tethetek. Talán adnak is belőle
emlékbe, vagy elküldik az e-
mailemre, nem? Salgó bütyke
sincs meg most se, mert ő is pi-
ros útilapuval közlekedik. Azért
jól sikerült ez a rendszerizél-
gatás, nem? Moszkvát már un-
tuk, a koszt is csak káposzta, a
napidíj vacak, az egész város
meg húgyszagú volt. Tessék, ez
Amerika. Ezért érdemes küzde-
ni, az agyar lakosság meg csak
nyomja oda a karmait a festék-
be, ha már idáig kiette a fene. A
Péterfalvy adatvédő ombuc-
manó meg ne ájuldozzon, szer-
zek neki is piros papirost.

Acsarkodik egy vérrokon is. Joe
Esterhas, a szövegromlott nevű ho-
llywoodi forgatókönyv-császár gya-
korlatilag azt nyilatkozza az óha-
zában maradt agyarokról, mint
TGM a bírói karról. És arra biztat,
hogy az utca túloldalára átkelve
vágj pofon egy agyart. Tudni fogja,
miért kapta. Ez biztos valami ele-
mi ösztön nálad, nem, Joe?

Emberek! Ezek itt acsarkod-
nak! Pedig Joe, egy másik Joe
Black én vagyok, nem örökéletű
Fekete János. És eljövök, és én
beszélek majd odakint a pénzes
fejekkel. Én nyomom oda a hü-
velykemet meg a trotilszagú
pszeudomuzulmán tekintetem.
Őt is én pofozom fel. Én, egy
agyar.                   – SZILVER OTTÓ

Agyarország
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Acsarkodnak ránk! A Valutaalap például előbb
dicsér – ismerjük az ilyet, két sor, nincs benne
sok köszönet –, rendszerváltó országok élenjáró-
ja, így megy úgy, aztán letol, mert káros gazdasá-
gi folyamatok indultak el. 

B

annak, akiknek soha, sem-
mi nem elég: az oktatási
minisztériumot immár má-

sodik ciklusban vezetgető Ma-
gyar Bálint teljes erőbedobással
változatni akar. Legalábbis ez de-
rül ki lapunk februári számából,
amelyben körbenézünk a re-
form címén éppen szétverés előtt
álló magyar felsőoktatás háza-
táján. Az igazán nagy buliknak
kijáró kíváncsisággal  néztünk
utána a mindenkori kormány ba-

rátainak, csókosainak és üzletfe-
leinek beszerzőhelyül szolgáló
közszolgálati tévé ügyeinek. Iga-
zi szakértők írnak a férfiöltözkö-
dés rejtelmeiről, a piacrajárás
mélységeiről; az NBA-fanatiku-
sok pedig LeBron James-ről tud-
hatnak meg minden fontosat. S
hogy a végére is maradjon poén:
bár nem szabad kémbekket csi-
nálni, mert olyat csak az Illésék
szoktak, e havi számunkban is-
mét Oli bátyánk mondja meg a
frankót, ezúttal a fasiszta forra-
dalmat sejtető mértékadó véle-
ményekről.                  – A. B. A

„A szerkesztő azt üzente”

Magyari reform

V

A
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miniszter már többször bi-
zonyított. Az alsó tagoza-
tos oktatás reformjával

kapcsolatban sikeresen szembe-
szállt a megátalkodott tanárné-
ni-lobbival, bátran kirúgta a
Szalay utcai portást a felületes
szemlélő számára kevésbé pa-
tyolattisztának tűnő közbeszer-
zési ügyek miatt, s lakáshitel-fel-
vételének zseniális időzítésével
újfent tanúbizonyságát adta an-
nak, hogy kevesen vannak az or-
szágban olyanok, akik nála job-
ban értenék az idők szavát. A
tavaszi kormányátalakítás szele
ugyan az ő tárcáját is meglegyin-
tette, de azon kívül, hogy a szo-
cialisták sikeresen kimenekítet-
ték a minisztériumból a jövő
emberét, Hiller István politikai
államtitkárt – akivel a hírek sze-
rint jobban utálják egymást,
mint bármely két MDF-es képvi-
selő – más nem történt. 

Cseftelés
Az elfogadandó felsőoktatási
törvény kidolgozását, hogy ne
érje szó a ház elejét (itt nem a

miniszter új villájára vagy az
OM-hivatalnokok pihenését
szolgáló balatoni üdülőre gon-
dolunk), „szakmai és társadal-
mi vitának” nevezett bohócko-
dás előzte meg. 2003. július 6-
án hozták nyilvánosságra „A
magyar felsőoktatás modernizá-
cióját, az Európai Felsőoktatási
Térséghez történő csatlakozását
célzó felsőoktatás-fejlesztés kon-
cepciója” hangzatos címet vise-
lő vitaanyagot (röviden:
CSEFT) azzal, hogy azon au-
gusztus végéig vitatkozhatnak
az érintettek. Mindenki, aki
bármikor is betette lábát egye-
temre, tudja, hogy éppen eb-
ben a két hónapban az oktatók
vagy nyaralnak, vagy kutatnak
valahol, az egyetemi épületekre
pedig nagy lakatot tesznek, így
bármiféle fórum összehívása fi-
zikai képtelenség. Ezt az illeté-
kesek is beláthatták, s megol-
dásként az anyag közzététel-
ének kései dátumát idővel gon-
dos kezek kitörölték az OM
honlapjáról, hogy így utólag ne
lehessen belekötni.

A vitaanyag első változatát
azon kevesek, akikhez eljutott,
nem tudták komolyan venni,
mivel nem volt olyan mondata,
amelyben ne hemzsegtek volna
súlyos helyesírási és nyelvtani
hibák, értelmetlenségek. Sejt-
hették ezt a készítők is – akik
vagy 80 milkát, oldalanként 6-
800 ezer forintot kaptak remek-
művükért –, mivel az anyaghoz
nem adták nevüket, szerzőként
egy bizonyos „Operatív Cso-
port” van feltüntetve. A sajtó-
közlemények szerint ez nem
operatív tisztekből, hanem te-
kintélyes felsőoktatási vezetők-
ből és szakértőkből áll, bár a jól
értesültek Magyar Bálint baráti
körének egy részét sejtik a hát-
térben. Mindenesetre hivatalo-
san ma sem tudni, hogy kik
azok, akik az egész magyar fel-
sőoktatás jövőjét meghatározó
tervezetet kidolgozták. Az anyag
első változatának átgondoltsá-
gára jellemző, hogy az egyete-
mek és főiskolák privatizációját
tűzte ki fő célként, s hogy meg-
őrzendő nemzeti értékként sze-

repelt benne a „trópusi növény-
termesztés” szak (ez utóbbi azt
a gyanút is felveti, hogy a vita-
anyagot az operatívok nem is ír-
ták, hanem külföldi dokumen-
tumokból vágták össze).

Átgyúrt anyagok
Az anyag, amely sikeresen ve-
gyíti a 70-es évek pártdokumen-
tumainak bikkfanyelvét, a mo-
dern angol társadalomtudomá-
nyi zsargont és a manapság di-
vatos euroblablát, több átdolgo-
zás után is tele van ellentmon-
dásokkal és meglehetősen ho-
mályos elképzelésekkel.

A tervezetről szóló vitában
egyébként nem csak a rend-
kívül gyenge anyagot elkészítő
OM, hanem a magyar felsőokta-
tás is leszerepelt. Az intézmé-
nyek nem tudtak egységes állás-
pontot kialakítani (meg se pró-
báltak), s az egész ágazat érde-
keinek érvényesítése helyett az
egyes intézmények, sőt azokon
belül a szakok  és a tanszékek is
egymás torkának estek. A hall-
gatókat mindeközben elfelejtet-

T É M AT É M A

Véget vetünk azoknak az időknek, amikor a min-
denkori oktatási miniszter mondja meg az egyete-
meknek, hogy milyen legyen a magyar felsőokta-
tás – mondta tavaly novemberben Magyar Bálint
oktatási miniszter az ELTE vezetőinek és oktatói-
nak, miután másfél órás előadásban vázolta ne-
kik, hogy milyen lesz a magyar felsőoktatás az ál-
tala végighajszolt reformok után. Különben is lus-
ták, buták, rugalmatlanok és önzők vagytok, el-
isszátok a kutatási támogatásaitokat, örüljetek ne-
ki, hogy még ebben a hónapban is megkapjátok a
fizetéseteket. Ez utóbbit természetesen kissé fino-
mabban fogalmazta meg a magyar liberalizmus
egyik fenegyereke, de a lényegen ez nem változtat. 

Liberális offenzíva a magyar felsőoktatás ellen • Magyar Bálint teljes erőbedobással dolgozik • Felélesztett           

Az ország, amely 

A
Új típusú autonómiák az ódon falak között
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ték tájékoztatni, így ők nem is
tudnak arról, hogy alma mate-
rüket kireformálják alóluk.
Ami egyébként a diákokat leg-
inkább érdeklő kérdést, a tandí-
jat érinti, erről a vitaanyagban
kevés szó esik, s az a kevés sem
egyértelmű. Abban bízhatunk,
hogy az A diploma megszerzé-
se, vagyis a felsőoktatási tanul-
mányok első három éve a továb-
biakban is ingyenes lesz. A mes-
terképzésről azonban az anyag
megállapítja, hogy az sok euró-
pai országban tandíjköteles, s
hogy tanácsos lenne a tandíj-
mentességet csupán az adott év-
folyamok hallgatóinak 25%-a
részére biztosítani.  Magyar Bá-
lint többször is kijelentette,

hogy ő a tandíj híve, ugyanak-
kor azt is megjegyezte, hogy egy
választást már elbuktak a tan-
díj miatt, s hogy ezt még egy-
szer nem kockáztatják meg.
Hogy a végső döntés mi lesz,
azt nem tudjuk, de feltételez-
hetjük, hogy ha a tandíjért ra-
jongó Magyar 2006 után is mi-
niszter marad – erre szerencsé-
re annyi az esély, mint Szalacsi
Sándornak nyerni a Legyen Ön
is milliomos!-ban – akkor előbb
utóbb sor kerül majd a tandíj-kö-
telezettség kiterjesztésére.

Doktorok, mesterek,
agglegények
A tervezet szerint a leglátvá-
nyosabb átalakítás a képzés

szerkezetét érinti majd. A je-
lenlegi rendszerben az egyete-
mek és a főiskolák egymás mel-
lett léteznek, átjárás az egyik-
ből a másikba nemigen lehet-
séges. Az új szisztéma szerint a
kettősség megszűnik, s a kü-
lönféle képzések egymásra
épülnek majd. A tervek szerint
egy átlagos leendő egyetemista
tanulmányi előmenetele az
alábbiak szerint fog kinézni: a
felvételik megszűnnek, helyet-
tük az érettségi eredmény fog
számítani. Az egy adott intéz-
ménybe jelentkezőket az érett-
ségi eredményük alapján rang-
sorba állítják, megszámolják,
hogy hány szék van a tanter-
mekben, s ez alapján húznak

egy vonalat a listán. Ezáltal a
középiskolákat „felszabadítják
a felsőoktatás terrorja alól”,
vagyis a gimnazistáknak nem
kell majd külön tanulniuk a
felvételire, elég, ha a lightosí-
tott érettségi tananyagot elsajá-
títják. Mivel így buták marad-
nak, az egyetem első egy-két
szemeszterében nem szakosí-
tott oktatás lesz, hanem „álta-
lános bevezető tantárgyak”,
„alapvető tudományterületi is-
meretek” oktatása, „szintre-
hozás” – magyarul a hallgatók
az első évben (jobb esetben) ír-
ni-olvasni tanulnak majd. Ez-
után következik az alapszakos
képzés, amikor is az immár
írástudó diákok „a munkaerő-
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túl sokat tudott

ogy a magyar felsőokta-
tást valóban némileg hely-
re kell pofozni, senki nem

vitatja. 1990 és 2002 között
ugyanis a felsőoktatásban tanu-
lók száma 101 ezerről 382 ezer
főre, vagyis csaknem a négysze-
resére emelkedett. Ugyanebben
az időszakban a oktatók létszá-
ma csak 40%-kal, 16.319-ről
23.151 főre bővült, tehát az egy
oktatóra jutó hallgatók száma
6,2-ről 16,5-re nőtt. Mindeköz-
ben a felsőoktatás költségvetési
támogatása mára – reálértéken
számolva – az 1991-ik évinek
50%-ára csökkent, s a bevétel-
kiesést az sem pótolja, hogy a
mai hallgatóknak kb. a fele már
valamilyen formában hozzájá-
rul a képzési költségeihez. Az

oktatási tárca azonban sajnála-
tos módon szó szerint veszi a
helyrepofozást: a megfontolt
reformok és bolognai folya-
mathoz való 2009-es csatlako-
zás helyett  gyökeres, azonnali
és totális átalakítást képzel el a
miniszter. Aki képtelen több
pénzt kilobbizni az ágazat szá-
mára, így hát egy (legalábbis a
költségvetés számára) kevésbé
költségesnek tűnő, ugyanakkor
halálos eszközhöz nyúl: az
átszervezéshez, amelynek kere-
tét egy zsír új felsőoktatási tör-
vény adja meg.

A jelenlegi pénzügyi helyzet
megértéséhez jeleznünk kell: az
OM Sajtóirodájának minden
közleménye ellenére a felsőok-
tatás állami támogatása idén

nem emelkedik, hanem csök-
ken. Az OM büszke arra, hogy
idén egymilliárddal több jut fel-
sőoktatásra, mint 2003-ban. Ha
jobban megvizsgáljuk az adato-
kat, rájöhetünk, hogy mindez
szemfényvesztés. A 2003-as költ-
ségvetésben a támogatásra
155,2 milliárdot irányoztak elő,
ám ezt a nyári Medgyessy-cso-
mag idején néhány milliárddal
csökkentették, így végül 151,8
milliárd jutott az ágazatra. A
2004-es összeg csak ehhez ké-
pest jelent emelkedést (153,0
milliárd). Vagyis a 2004-es elői-
rányzat két milliárddal keve-
sebb, mint a 2003-as volt. S ha
ehhez hozzávesszük a 6%-osra
becsült inflációt, illetve a köz-
üzemi díjak (pl. a lassan-mon-
dom: gáz) inflációt meghaladó
növekedését, akkor láthatjuk,
hogy reálértékben a felsőokta-
tásra szánt összeg bizony jelen-

tősen csökken. (Ráadásul éppen
azok a költségek emelkednek az
átlagosnál jobban, amelyek az
egyetemeket és főiskolákat a leg-
inkább érintik.) Igaz, hogy az
OM idéntől megszünteti az in-
tézmények saját bevétele 5%-
ának központi elvonását, de az
így az egyetemeknél maradó 1,5
milliárdra becsült összeg sem
kompenzálja a bevételcsökke-
nést, ráadásul ez a pénz csak
meghatározott célra – épület-
karbantartásra – használható
fel. Az idén tavasszal minden bi-
zonnyal elfogadásra kerülő fel-
sőoktatási törvényből fakadó új
feladatokat – átszervezéseket,
tananyag-kidolgozást, pszichiát-
riai kezelést – tehát egy végső-
kig legatyásodott, teljesítőképes-
sége határára jutott felsőokta-
tásnak kell végrehajtania, plusz
költségvetési forrás nélkül.        

– T. P.

Reformok, adatok
H
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piac igényeihez igazodó”, az
„EU-csatlakozásból eredő kihí-
vásoknak megfelelő”, „a gya-
korlati kompetenciákra és ké-
pességekre nagyobb hangsúlyt
helyező” szakokon tanulhat-
nak. Az öszszesen háromévnyi
bevezető és alapszakos képzés
után szakdolgozatot írnak, ál-
lamvizsgáznak, s kapnak egy
úgynevezett bachelor (még
szebben: felsőfokú alapképzés,
vagy A) fokozatot. Ha nem un-
ták meg a kopott iskolafalakat,
s elég jól teljesítettek az A foko-
zaton, akkor jelentkezhetnek
kétéves mesterképzésre (M),
amelyen már mélyebb ismeret-
anyagot szerezhetnek egy-egy
tudományterületen. Ha ezután
sincs elegük az egészből, akkor
az M szint elvégzése után (szak-
dolgozat, záróvizsga), még há-
romévnyi doktori képzésben is
részt vehetnek. A dolog lényege
tehát az, hogy a hallgató menet
közben eldöntheti, hogy mikor
akarja otthagyni a füstös bü-
fék, rozoga székek és gyűrött
arcú tanárok világát.

Gyakorlat teszi?
Mindez tulajdonképpen még jó
is lehetne, de nem az, méghozzá
a gyakorlati kivitelezhetőség mi-
att. Vegyünk egy szívünkhöz kö-
zel álló példát, a történelmet. A
leendő történelem szakos diák
úgy kerül be az egyetemre, hogy
nem készült külön erre a szak-
ra, s az egyetemnek nem volt le-
hetősége meggyőződni arról,
hogy alkalmas-e a pályára. Diá-
kunk az első egy évben, mint
már említettük, írni-olvasni,
esetleg „történeti alapismerete-
ket” tanul, szakosodni még
nincs módja. Ezután 4 félévet ta-
nulja magát a történelmet, ahol
mindenféleképpen lebutított
anyagot kell elsajátítania: ha a
jelenlegi, kronologikus szemlé-
let megmarad, akkor a közép-
kor után kell diplomáznia, ha
nem, akkor a kétéves képzéshez
méltó mélységben szalad át a
történelmen, egészen onnan,
hogy „Egyiptomban nagy,
Toblerone alakú épületeket épí-
tettek”, odáig, hogy „Hitler go-
nosz, bajszos ember volt”. S egy

ilyen súlyú diplomával tárt ka-
rokkal várja őt a sokat emlege-
tett munkaerőpiac. Ha a tovább-
tanulás mellett dönt, akkor vagy
megtanulja az új- és legújabb
kort is, vagy két évig tanulja új-
ra ugyanazt a történelmet, ezút-
tal elmélyültebben, s immár
még lelkesebben várják őt a
munkáltatók. Mindennek ter-
mészetesen az égvilágon semmi
értelme nincs, a hallgató tudása
semmivel nem lesz piacképe-
sebb, mint jelenleg – s ez nem-

csak a történelem szakra vonat-
kozik, hanem gyakorlatilag az
összes bölcsész szakra, a termé-
szettudományi szakok jelentős
részére (kinek kell egy A fokoza-
tú biológus?) és még ki tudja, mi-
re. A reform ugyanakkor felmér-
hetetlen károkkal jár: a kétciklu-
sú szisztéma mechanikus, a kö-
rülményeket figyelembe nem ve-
vő erőltetésével az ország vala-
mennyi egyetemi szakján szétve-
rik az évtizedek-évszázadok alatt
kialakult tanterveket, képzési

H I R D E T É S

Nemzeti érték
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struktúrákat, hagyományokat.
Az egyetemi oktatók a következő
éveket nem oktatással és kutatás-
sal, hanem tantervkidolgozással,
tanulmányi és vizsgaszabályza-
tok fogalmazásával, bizottságos-
dival, egyeztetéssel, akkreditációs
és minőségbiztosítási anyagok
körmölésével és egymás szívatá-
sával fogják tölteni. Ezután leg-
alább egy évtized kell ahhoz,
hogy az új rendszer bejáratódjék,
s jó néhány évig párhuzamosan
fog élni egymás mellett a régi és
az új rendszer, ami előrevetíti,
hogy a magyar felsőoktatásban a
következő tíz évben hatalmas ká-
osz lesz. Az így kitörő „kulturális
forradalom” alatt – amelynek so-
rán nem fanatikus vö-
rösgárdisták, hanem
szigorú tekintetű, ám
jól fizetett „szakértők”
fogják pusztítani mind-
azt, amit érnek – nor-
mális oktatásra nem
lesz lehetőség.

Ráadásul – s itt lóg ki igazán a
lóláb – az egyetemek a képzés el-
ső három évére az államtól csak
a főiskolai normatívát – vagyis az
eddig kapott egyetemi normatíva
töredékét – kapják meg a diákok
után (hiszen ebben a periódus-
ban csupán A diplomához juttat-
ják őket), s az egyetemi fejpénz
csak a második ciklus két évéért
jár. Mindez már 2004-től így van,
vagyis a normatíva-csökkentés jó-
val megelőzi az új rendszer beve-
zetését. Az egyetemek és a főisko-
lák között jogi és finanszírozási
szempontból nem lesz különb-
ség, csak „felsőoktatási intézmé-
nyek” – a hárombetűs rövidíté-
sek iránt beteges vonzalmat érző
operatívok zsargonjában: FOI-k –
lesznek, így megszűnnek az
„egyetemi docens”, „főiskolai ad-
junktus” stb. címek is. 

Egyetemek tele 
hetyke menedzserekkel
A magyari forradalom másik
fontos eleme a FOI-k szervezeté-
nek átalakítása. Jelenleg az álla-
mi FOI-k költségvetési intézmé-

nyeknek számítanak, az ezekre
jellemző előnyökkel és hátrá-
nyokkal. A korábbi tervekkel el-
lentétben az új rendszerben – az
érintettek kitartó lobbizásának
köszönhetően – megmarad a le-
hetőség ezen státusz megőrzésé-
re, ám az OM a közhasznú társa-
sággá (KHT) alakulást ösztönzi.
Ha az egyetem egy KHT tulajdo-
nába kerül, az azért jó, mert al-
kalmazottai elveszítik közalkal-
mazotti státuszukat, így esetle-
ges leépítésük kevesebb gondot
jelent. Emellett lehetőség nyílik
a fizetéseknek a teljesítmény –
vagy a vezetőséggel való jó kap-
csolat – alapján történő diffe-
renciálására. Eltekintve attól,

hogy az EU-ban amúgy ismeret-
len KHT-k alapításáért egyes jo-
gi szakértők szerint jobb helye-
ken 5-8 évig terjedő fegyházbün-
tetés járna (a forma ugyanis az
állami pénzeknek az állami el-
lenőrzés alóli kivonására jó), a
közalkalmazotti státusz megszű-
nése végzetes következmények-
kel járhat. Az oktatók jó része
ugyanis nem a kiemelkedősen
magas fizetések miatt marad a
pályán, hanem egyrészt hivatás-
tudatból, másrészt a közalkal-
mazotti státuszból fakadó biz-
tonság és kiszámíthatóság miatt,
ami egyébként fontos feltétele a
hosszabb távú kutatásoknak.
Ha ez elvész, akkor semmi oka
nem lesz mondjuk egy közgaz-
dász professzornak, hogy ne
menjen el többszörös fizetésért
a magánszférába.

A jelenlegi – az autonómiát
legalább névlegesen biztosító –
szervezetrendszer mellett a FOI-k
természetesen mindent megten-
nének a KHT-vá alakulás és az
egyéb átgondolatlan reformok el-
szabotálása érdekében. Emiatt az

OM meghirdette a cinikusan „új
típusú autonómiának” nevezett
rendszer bevezetését. Ennek az a
lényege, hogy a FOI-k nyakára az
eddigi, az egyetemi szférát képvi-
selő vezetőség helyére piaci szem-
léletű menedzsmentet, igazgató-
tanácsot (IT) ültetnek. Az IT élet-
halál ura lesz, ez dönt a főbb kér-
désekben, míg az egyetem közös-
ségét képviselő új testületnek, a
szenátusnak csak alárendelt sze-
rep jut.

Nesze kevés, oszd el jól
A fent vázolt akadémiai és struk-
turális reform mellett az egyete-
mek finanszírozása is gyökere-
sen megújul. Jelenleg a költség-
vetési támogatást az intézmé-
nyek között egy, igen bonyolult
rendszer szerint osztják el,
amely nem tükrözi sem a valós
igényeket, sem a teljesítménybeli
különbségeket. Ehelyett egy
olyan, még bonyolultabb sziszté-
ma lép életbe, amely szintén
nem tükrözi sem a valós igénye-
ket, sem a teljesítménybeli kü-
lönbségeket, viszont évekre teljes
kiszámíthatatlanságot teremt a
szférában. A felsőoktatásra for-
dított összeg közben reálértéken
csökken, tehát az új elosztási
szabályok folytán a FOI-k több

pénzhez nem jutnak, kivéve a
nagy, divatos karokat. A kevésbé
közkedvelt, s kevesebb tudomá-
nyos fokozattal rendelkező okta-
tót felvonultató intézmények –
például egyes vidéki főiskolák –
nagy bajban lesznek. Azt, hogy
ez utóbbi intézmények fontos
szerepet játszanak térségük szel-
lemi életében, s gyakran az
egyetlen kitörési lehetőséget biz-
tosítják a környékbeli fiatalság-
nak, senkit nem fog érdekelni.

Ha nem feltételezzük, hogy

valamilyen nemzetközi összees-
küvés kívánja a magyar felsőok-
tatást taccsra vágni, akkor na-
gyon nehéz megmondani, hogy
miért is van szükség a rendszer
minden elemének egy-két év
alatt történő alapvető megváltoz-
tatására. Az állam túl sok pénzt
nem fog megtakarítani, az okta-
tás színvonala nem fog emelked-
ni, ráadásul az egyetemi hallga-
tók és oktatók egy életre meg-
utálják a liberális elveket, vagy
legalábbis az SZDSZ-t. A változá-
soknak – az EU-s konkurencia
mellett – egyetlen szűk csoport
lesz egyértelmű nyertese: az OM-
ben és körülötte sündörgő szak-
értőké, akik a tervezeteket kidol-
gozzák, a pályázatokat kiírják és
elbírálják, a jelentéseket ellenőr-
zik, s mindazt a munkát elvégzik
– persze jó pénzért –, amelyre a
saját maguk javasolta reformok
miatt van szükség. Ők biztosan
jól megélnek majd a következő
években, s ha elfáradtak, várják
őket majd az IT-k, amelyekbe
egy kormányváltás esetén is be
lesznek betonozva.

Ha már Draskovics miniszter
úr a lakosság véleményére kí-
váncsi a szükséges spórolással
kapcsolatban, egy ötletünk rög-
tön lenne: menesszék az OM-ből

a felsőoktatási szakértő-
ket, s ha már ők távoz-
nak, vigyék magukkal a
közép- és általános isko-
lákkal foglalkozó bölcse-
ket is. Tevékenységük
ugyanis nemcsak felesle-
ges, hanem káros is. Az

oktatói gárda belefáradt az
utóbbi másfél évtizedet jellemző
állandó reformálgatásba. Ha
hagynák dolgozni, s munkájá-
hoz biztosítanák az alapvető fel-
tételeket, a magyar felsőoktatás
földrengető reformok nélkül is
megállná a helyét az EU-ban.
Így viszont mind az oktatók,
mind a hallgatók menekülni
fognak, amerre látnak, s sze-
gény Magyarnak nem lesz többé
mit megreformálni.

– T. P.,  A. B. A

» Ha az egyetem KHT tulajdoná-
ba kerül, az azért jó, mert alkal-

mazottai elveszítik közalkalmazot-
ti státuszukat, így esetleges leépí-

tésük kevesebb gondot jelent «

»A változásoknak – az EU-s
konkurencia mellett – egyetlen

szűk csoport lesz egyértelmű
nyertese: az OM-ben és körülötte

sündörgő szakértőké «
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Az állami számvevőszék 2003-as
jelentése alapján a köztévére az el-
múlt hat évben több, mint 200
milliárdot költött az állam az adó-
fizetők pénzéből. Ez az összeg jó-
val nagyobb, mint amennyibe a
Postabank konszolidációja került
(174,5 milliárd forint), és ennyiből
meg lehetett volna építeni akár a
négyes metrót is. A felelőtlen köl-
tekezést mutatja, hogy ez elmúlt
években 720 millió forintot fizet-
tek ki csak szakértőknek az MTV-
nél. Egyébként állítólag májustól
már Európában leszünk. Az euró-
pai médiaszervezet, az EBU azt
kérte, hogy az állami költségvetés-
ben tételesen szerepeljen az MTV
finanszírozása, és így lehessen biz-

tosítani a független köztévé műkö-
dését, amelynek gazdálkodása is
jobban ellenőrizhető lenne. Az
EBU perek sokaságával és kizárás-
sal fenyegette meg az MTV-t a kor-
mányfüggő finanszírozás miatt,
ami nem lenne meglepő, hiszen
az EBU több európai televíziót be-
perelt már az adott kormány fi-
nanszírozási technikája miatt. Az
EU nyomására a kormánytöbb-
ségnek előbb-utóbb meg kell vál-
toztatnia a kormányfüggő, média-
törvény- és EU-norma-ellenes fi-
nanszírozási rendszert. A televízió
megint elnököt keres. Bár az or-
szágot és így az MTV-t is irányító
politikai elitnek az elnök megvá-
lasztása nem áll érdekében, hi-

szen a Ragáts Imre elnök távozá-
sát követően minden hatalmat és
jogkört birtokló Pinke György alel-
nök gyakorlatilag akár az MSZP–
SZDSZ ciklus végéig is elirányít-
gathatja az állami céget. A „füg-
getlen” gazdasági alelnök a Horn-
kormány idején az Állami Privati-
zációs és Vagyonkezelő Rt. igazga-
tója volt, korábban pedig ügyveze-
tőként dolgozott a GKI Gazdaság-
kutató Rt. egyik tanácsadó kft-jé-
nél, ahol időközben többségi tulaj-
dont is szerzett. Az elnökválasztási
hercehurca csupán egy újabb rö-
vid felvonás abban a színjátékban,
ami nem másról szól, mint az  ál-
lamszocializmusból megörökölt
egyik legnagyobb állami vállalat-

nak az észak-balkáni Magyaror-
szághoz méltó privatizációjáról.
Nem eszközök vagy ingatlanva-
gyon magánkézbe juttatása a cél.
Az MTV elveszítette teljes vagyo-
nát, eszközeinek értéke a nullával
egyenlő. Most az MTV frekvenciái,
hagyományos nézőközönsége és
persze a működéshez biztosított
állami támogatás a ballib mé-
diaharcosok és vállalkozók sza-
bad rablásának célpontja. Az
MTV-ben a rend, a törvényesség
hiánya párosul az ésszerűtlen gaz-
dálkodással, pazarlással valamint
a családi és politikai jó barátok
anyagi előnyökhöz juttatásával.
Az elsőszámú közszolgálati televí-
zió a kormányzó párt(ok) befolyá-
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Citromsárga, vagy: citrom, és sárga és savanyú

Közpénzbõl politikai kifizetõhely = MTV

H I R D E T É S

A magyar királyi televízió olyan, mint a Tanúból megismert „magyar narancs”:
citrom sárga és savanyú. Állítólag közszolgálati televízió lenne, valójában azonban
közpénzből finanszírozott politikai kifizetőhely, némi kereskedelmi jelleggel. 



sa alatt, teljes körű anyagi és sze-
mélyi ellenőrzése alatt áll. A hat-
alom jelenlegi birtokosai által a Fi-
desz-kormány ellen folytatott per-
manens kampány egyik kulcsmo-
tívuma volt az MTV számára mű-
sorokat készítő, az akkori kor-
mánypártokhoz közelállónak te-
kintett vállalkozások támadása.
Akkor azt mondták az Ezüsthajó,
most viszont, egy egész vörös flot-
ta fosztogatja az MTV-t. Hull a ló-
vé a jól kialakított zsebekbe. Hol
szellemi fogyatékosok számára is
mínuszos színvonalú játékokban,
hol közszolgálatinak feltüntetett,
cinkes showműsorokban vagy
közéletinek és pártatlannak titu-
lált politikai magazinokban. Hor-
tobágyi Éva koordinációs főszer-
kesztőként Ragáts Imre elnöknek
alárendelve, egyéni feladatok ellá-
tására került a köztévébe. Mit ad
isten, Hortobágyi Éva fia,
Komássy Ákos pedig teljesen vélet-
lenül Medgyessy Péter miniszterel-
nök személyi titkára, MSZP-tag, a
szocialisták ifjúsági szervezetének,
a Fiatal Baloldalnak az alelnöke.

Ami pedig még érdekesebb, az if-
jú személyi titkár mamája külsős
státusában kénytelen volt rászo-
rulni fia segítségére, mert hogy az
ifjú szocialista fiú cége számlázott
az MTV-nek a mama tevékenysége
után. De a párthoz és államhoz
kötődő anya és fiú gazdasági szim-
biózisa csak csepp a tengerben.
Olyan tengerről van szó, amely-
nek cseppecskéi a magyar közélet
és televíziós közélet szinte kizáró-
lagossággal bíró sztárjai. Ők a mi
úgynevezett sztárjaink, akik a ke-
reskedelmi televíziók indulásakor
sikeresen átmentették a szocreál
televíziózásban megszerzett nép-
szerűségüket, vagy pontosabban
ismertségüket. Ismertségük erede-
te és így megélhetésük kulcsa is a
múltban, bizony az állampárti át-
kos múltban gyökeredzik. Nem
véletlen tehát, hogy ők, „a mi
sztárjaink” bizony döntő többsé-
gükben a jelenleg kormányzó szo-
cialista párthoz kötődnek. Az
MTV-t néző honpolgár mindenna-
pi vizuális betevőjeként ma már
ugyanazt kapja az állítólag értéke-

ket őrző közszolgálati tévétől,
mint a kereskedelmi televízióktól.
Verebes István diszkrét vastüdő-
morajlásra hajazó hörgése ma
már nemcsak a Heti hetes nézőit
deríti jobb kedvre. Ott van ő a ká-
dárizmus televíziós reneszánszát
megtestesítő Nap-kelte produkció-
ban is. Abban a Nap- keltében,
amely az MTV XXI. századi priva-
tizációjának világraszóló negatív
példája. Magyarországnak, a har-
madik világ banánköztársaságait
megszégyenítve sikerült a közszol-
gálati csatorna műsoridejét egyet-
len fillér haszon nélkül eladni egy
technikailag rossz minőségű,
gyenge színvonalú, politikailag el-
fogult produkció készítőinek, illet-
ve elsősorban producerének. Az

MTV-t megszállva tartó szoc-lib
médiatehetségek elszántan végzik
áldásos elhallgató, tényeket elfer-
dítő „szakmai” munkájukat. Mot-
tójuk: A hír szabad, a vélemény
szent. Nem rendítik meg őket az
ORTT elítélő határozatai sem.
Friderikusz Sándor, Juszt László, a
Nap-kelte kommandója és nem
utolsó sorban például Medgyessy
miniszterelnök úr nevelt lánya,
Tornóczky Anita, karöltve Rangos
Katalinnal, Szabó Stein Imrével
(és még sokan másokkal) nap
mint nap a boldogságtól  és való-
színűleg a bőségesen hulló del-
lától átszellemült arccal fényezik a
jóléti rendszerváltás szépséges
kormányát, pártját és vezéreit.       

– V. V. A.
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A Hír Televízió  népszerű Ketten című portréműsorában elhang-
zott beszélgetésekből jelent meg egy válogatás. Az igényes kiállí-
tású kötetben megosztja velünk gondolatait többek között:
Makovecz Imre, Dr. Papp Lajos, Béres József, Eperjes Károly,
Melocco Miklós, Lázár Ervin, Pitti Katalin, Raksányi Gellért,
Szörényi Levente, Czakó Gábor, Gyurkovics Tibor, Kovács Ákos,
Gyarmati Dezső, Tolcsvay Béla, Kubik Anna, Hargitay András,
Szokolay Sándor, Berecz András. A könyv megrendelhető a Ketten
infóvonalon: 06-30/ 332-32-22, ára: 2990 forint + postaköltség.
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árom és fél évvel ezelőtt,
Milosevics bukásának eu-
forikus pillanataiban a vi-

lág nagyjából kipipálta és az elin-
tézett ügyek listájára helyezte
Szerbiát. Győzött a demokrácia, a
többi majd magától megoldódik
– írták a mindentudó kommentá-
torok. A radikálisok előretörése
nyomán aztán most mindenki so-
pánkodik. Pedig Szerbia már
vagy másfélszáz év óta alapvető-
en igen kiszámítható elvek men-
tén működik: virulens nacionaliz-
mus, erőszak és mindent elöntő
korrupció a repertoár legelőke-
lőbb elemei.

Az elmúlt évtized ráadásul
mindebből bőven hozott a kony-
hára, s a 2000 októberében hata-
lomra került Szerbiai Demokrati-
kus Ellenzéknek (DOS) valójá-
ban nem sok esélye volt a szaka-
dékból való kilábalásra. A soro-
zatban elszenvedett háborús ve-
reségek sebei korántsem gyógyul-
tak még be, a helyzet továbbra is
gyúlékony. Hogy messzebbre ne
menjünk, a háborúk eredménye-
képp Szerbiát elözönlő krajinai,
boszniai és koszovói szerb mene-
kültek tetemes részét éppen a
magyarok által lakott területeken
telepítik le. (Beszédes tény, hogy
a kétmilliós Vajdaságba becslések
szerint csaknem 300 000 mene-
kültet irányítottak az elmúlt évti-
zedben, például a 150 000 kraji-
nai menekült mintegy háromne-
gyedét.) A felfegyverzett, radikális
nacionalista menekültek meg-
bontják az etnikai egyensúlyt, at-
rocitásokat provokálnak magyar-
és horvátlakta településeken, ösz-

szeírják és birtokbaveszik a távol
lévők ingatlanjait. Pillanatnyilag
pedig megjósolhatatlan reakció-
kat válthat majd ki, ha a nemzet-
közi közösség a mostani haloga-
tás után végre elszánja magát Ko-
szovó státusának rendezésére – a
függetlenség elismerésére –, s a
szerb társadalomnak formálisan
is szembesülnie kell a déli tarto-
mány elvesztésével. Ami
már csak azért is nehéz
lesz, mert a mai mo-
derált(abb) hangok elle-
nére a háborús kilencve-
nes években a most po-
rondon lévő politikai
erők szinte mindegyike kacérko-
dott a nagyszerb nacionalizmus-
sal.

Mindemellett az egykor büsz-
ke „jóléti jugoszlávizmus” mára
általános gazdasági lerongyoló-
dásnak adta át helyét. Ráadásul
2001. szeptember 11-e után a
Balkán végképp kikerült a világ-
politika látóköréből, a talpraál-
láshoz ígért nemzetközi segítség
pedig „integrációs” ígéretek
szintjén rekedt. Az értelmiség és
a fiatalok menekülnek az ország-
ból, amelyet minden szinten át-
fonnak a bűnszövetkezetek, a po-
litika kriminalizálódása leküzd-
hetetlennek tűnik. S bár a nép-
szerű Djindjics miniszterelnök ta-
valyi meggyilkolása sokakat meg-
döbbentett, a merényletek valójá-
ban hosszú múltra visszatekintő,
integráns részét képezik a dél-
szláv politikai „kultúrának”.

A 2000-ben kormányra került
ún. demokratikus erőket régóta
feszítő személyi ellentéteket – így

például a Djindjics–Kostunica
párharcot – a hatalom szakadék-
ká mélyítette. Először Kostunica
tömörülése, a magát antikommu-
nista nemzeti demokrata erőként
definiáló Szerbiai Demokrata
Párt (DSS) vonult ellenzékbe,
majd kivált a G17 Plusz neveze-
tű, technokrata–közgazdász ér-
telmiségi csoportosulás is. A mos-

tani előrehozott választásokra
azért került sor, mert a néhai mi-
niszterelnök centrista Demokra-
ta Pártja (DS) kisebbségben ma-
radt a köztársasági törvényhozás-
ban. Három év hatalom próbára
tette a párt tekintélyét: korrupci-
ós ügyektől megtépázva, sokak
szerint a maffiák által lenyelve in-
dult neki a vezérét vesztett párt a
választásoknak. Amint a DS
egyik alelnöke félig-meddig őszin-
tén megvallotta: „A bűnöző klá-
nokkal csak azért voltam kapcso-
latban, mert azok olyan hatalma-
sok voltak, hogy nem lehetett az
államot nélkülük megreformál-
ni. Szerbia valószínűleg a legpisz-
kosabb állam a térségben, és én
bepiszkítottam a kezemet, miköz-
ben megpróbáltam megtisztítani
az államot.”

Ilyen körülmények között
nem csoda, hogy decemberben a
rendet és nemzeti nagyságot ígé-
rő radikálisok (SRS) a mandátu-
mok 33%-át nyerték el, s ezzel a

250 főből álló parlament legna-
gyobb erejévé léptek elő. Máso-
dik helyen Kostunica DSS-e vég-
zett 21%-kal, s csupán harmadik
helyen futott be – 15%-kal – az
eddig kormányzó DS. Csaknem
behozta ez utóbbit a G17 Plusz,
amely elsősorban a városi értel-
miség körében számíthatott sza-
vazókra (13%). A mandátumok
9%-át nyerte a szerb ellenzékiség
veteránja, Vuk Draskovics által
vezetett Szerb Megújhodási Moz-
galom, s ugyanennyi hellyel vol-
tak kénytelenek beérni a szocia-
listák is, akik nem tudták kihe-
verni vezérük bukását.

A radikálisok tehát előretör-
tek, de sem egyedül, sem a szoci-
alistákkal nem tudnak kor-
mányt alakítani. Kívülállónak
természetesként hatna a felállás,
de a „demokratikus tömb” koa-
líciós többsége valójában csak
matematikailag létezik. A sze-
mélyes sérelmek és az érdekel-
lentétek -– Kostunica a „rabló-
bandaként” aposztrofált De-
mokrata Párt ellen építette fel
kampányát – még egy, a DS által
kívülről támogatott kisebbségi
kormány felállását is valószínűt-
lenné teszik. Egy SRS–DSS koa-
líciónak viszont azonnali nem-
zetközi elszigetelődéssel kellene
számolnia, s ezt az a Kostunica is
tudja, akinek személyes meggyő-
ződésétől, pártja erőteljesen na-
cionalista tradícióitól nem is áll-
na olyan messze ez a megoldás –
különösen úgy, hogy erre az eset-
re Nikolicsék felajánlották szá-
mára a kormányelnöki posztot. 

Jelenleg Szerbiának tehát
nincs működőképes parlament-
je, kormánya, s az elnöki pozíció
is betöltetlen. Az általános viszo-
nyok miatt azonban akkor is in-
stabilitás vár déli szomszédunk-
ra, ha csoda folytán sikerülne
összetákolni valami kormányfé-
leséget. A legtöbb elemző megis-
mételt, de legalábbis előreho-
zott választásokat jósol a közel-
jövőben. Azok pedig a radikáli-
sok további erősödését vetíthe-
tik előre.                       – B. L.

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

»Egy SRS–DSS koalíciónak vi-
szont azonnali nemzetközi elszi-
getelődéssel kellene számolnia, s

ezt Kostunica is tudja«

A csetnikek már a spájzban vannak? • Kísért a múlt

Radikális gyõzelem Szerbiában
Háromdínáros kenyeret és csaknem Zágrábig nyúló Nagy-Szerbiát ígért
kampányában a tavaly decemberi választásokon győztes Szerb Radikális
Párt listavezetője. A hágai kényszerszabadságát töltő Vojislav Seselj cset-
nikvajda távollétében vezérkedő Tomislav Nikolics a teljesség kedvéért ter-
mészetesen a gonosz magyarok által félholtra vert ártatlan szabadkai szerb
gyerekek rémképét is felvillantotta.

H
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decemberi választások során
– 1990 óta először – magyar
párt színeiben nem került

képviselő a belgrádi parlament-
be. A szerbiai választójoggal ren-
delkező lakosságon belül a délvi-
déki magyarok aránya alig halad-
ja meg a 3,5%-ot, ami önmagá-
ban kevés a bejutáshoz, még tel-
jes magyar összefogás esetén is.
Összefogásról azonban szó nem
volt. A két jelentősebb magyar
párt, a Kasza József nevével fém-
jelzett Vajdasági Magyar Szövet-
ség (VMSZ) és az Ágoston András
vezette Vajdasági Magyar Demok-
rata Párt (VMDP) külön pártlistá-
kon indult kisebb, nem magyar
pártokkal együtt. A „Tolerancia”
párttömörülés, amelynek része
volt a VMSZ, a szavazatok 4,22%-

át, míg a VMDP részvételű „Re-
formisták” választási koalíció
0,5%-ot ért el. Ezen eredmény is-
meretében megállapítható, hogy
a két magyar párt, de még a két
koalíció koalíciója sem lett volna
elegendő a bejutáshoz. Ez nem je-
lenti azt, hogy magyar nemzetisé-
gű honatya ne lenne Szerbiában.
A G17 Plusz párt listájáról ketten,
Ispánovics István volt VMSZ-es
szabadkai polgármester és egy ed-
dig kevésbé ismert politikus, a
zentai Takács István is mandá-
tumhoz jutott. Az ő magyar szem-
pontú érdekérvényesítési képes-
ségüket és ezirányú elkötelezettsé-
güket azonban sokan kétségbe
vonják.

A magyar nemzetiségű válasz-
tók magatartására jellemző, hogy

országos összehasonlításban a
magyar többségű járásokban volt
a legalacsonyabb a választási rész-
vétel. Az érdektelenség oka első-
sorban a magyarok kiábrándult-
ságában keresendő. A kettős ál-
lampolgársággal kapcsolatos fel-
fokozott, ugyanakkor egyre re-
ménytelenebbnek tű-
nő várakozás, a novem-
berben bevezetett ví-
zumkényszer okozta
csalódottság, a vajdasá-
gi magyar pártok folya-
matos egymás közötti
acsarkodása és az utób-
bi időben mind gyakoribbá váló
magyarellenes megnyilvánulások
számos délvidéki magyart arra
sarkalltak, hogy ne menjen el sza-
vazni, vagy ha elmegy, akkor
szerb pártra, főleg a liberálisnak
tűnő G17 Pluszra adja voksát.

Amikor a vajdasági magyar
pártok sikertelenségéről beszé-
lünk, nem szabad elfelejtenünk,
hogy azok eddig sem tisztán saját
erejükből jutottak be a parla-
mentbe. Az eddigi mandátumo-
kat többségi pártokkal kötött vá-
lasztási koalíciók sikere eredmé-
nyezte. Sokan a nem megfelelő
koalíciós partnerek megválasztá-
sában látják a VMSZ kudarcának
okát. Kasza József, aki ezt meg-
előzően a szerb kormány minisz-
terelnök-helyettese volt, és akit
sokan – mind magyar, mind
szerb politikai ellenfelei közül –
korrupcióval és a Milosevics-re-
zsimmel való összefonódással vá-
dolnak, az eredmények ismereté-
ben felajánlotta lemondását az el-
nöki tisztségről. A meglehetősen

„színjátékízű” gesztust a VMSZ
elnöksége nem fogadta el, de
egyes információk szerint a
VMSZ-en belül megindult az örö-
kösödési háború; ezt az érintet-
tek tagadják. Kasza legesélyesebb
„kihívói” között tartják számon a
nagyon jó magyarországi kapcso-

latokkal rendelkező Józsa Lász-
lót, aki jelenleg a Magyar Nemze-
ti Tanács (MNT) elnöke, valamint
Korhecz Tamást, a vajdasági tar-
tományi kormány fiatal VMSZ-es
titkárát.

Figyelembe véve a választások
nyomán kialakult országos politi-
kai instabilitást – ha sikerül is
kormányt alakítani, az vagy a
nemzetközi közvélemény által el-
fogadhatatlan radikális vezetésű,
vagy egy demokratikusabbnak
mondott, de gyenge lábakon álló
kabinet lesz –, felmerült, hogy a
parlamenten kívüli Kasza meg-
tarthassa eddig betöltött tisztsé-
gét. Egy ilyen fejlemény óhatatla-
nul csupán az új szerb kormány
nemzetközi megítélését javíthat-
ná, de minden bizonnyal nem kí-
nálna lényegi befolyásolási lehe-
tőséget a délvidéki magyarság
sorsának alakulására. Egyes, fő-
leg a VMSZ holdudvarán kívüli
értelmiségiek és politikusok véle-
ménye szerint az elmúlt tizenhá-
rom évben folytatott gyakorlattal
ellentétben a vajdasági magyar
politika orientációját a belgrádi
szintről át kell irányítani a ma-
gyar közösség szintjére, ki kell áll-
ni az európai mintákon alapuló
nemzeti önrendelkezés követelé-
se mellett. Ebben a folyamatban
jelentős szerep hárulhat az MNT-
re, amelynek működése a VMSZ-
es politikai támogatás csökkené-
sével párhuzamosan, minden
bizonnyal egyébként is megne-
hezedik.              – BÖJTHE JÁNOS

A szerbiai parlamenti választások végeredmé-
nyének ismeretében mindenki számára bizonyos-
sá válhatott, hogy a határon túli magyarságot jel-
lemző demográfiai folyamatok mellett elhibázott
az a politikai stratégia, amelynek értelmében
ezen közösségek politikai képviseletei, demokra-
tikus választásokon megmérettetve, mindenkor
meghatározó szerepet játszhatnak az adott or-
szág politikai életében, ezáltal biztosítva a közös-
ség mindenkori hatékony érdekérvényesítését. A
mindenhol törvénybe foglalt választási küszöb át-
lépése a fogyatkozó, ugyanakkor belső ellentétek-
től megosztott magyarság számára nehezen meg-
haladható akadályt jelent.

A

»Amikor a vajdasági magyar pár-
tok sikertelenségéről beszélünk, nem

szabad elfelejtenünk, hogy azok 
eddig sem tisztán saját erejükből 

jutottak be a parlamentbe «

Dilemmák – nem csak a Délvidéken

Hogyan tovább?

H I R D E T É S
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Magyar Szállodaszövetség
adatai szerint Magyaror-
szágon (a tavasszal meg-

nyíló, a Four Seasons lánchoz
tartozó Hotel Gresham Palace-t
is ideszámítva) 15 ötcsillagos
szálloda működik, ebből 11 a
fővárosban. A 4 vidéki hotel
vagy kastély- (Parádsasváron),
vagy golf-szálloda (Bükfürdőn

és Gödön), esetleg a kettő egy-
szerre (Dunakilitin). Az összes
hazai hotel (a kétcsillagostól az
ötcsillagosig) bruttó szobaár-
bevétele 2003-ban 3,1%-kal
csökkent az előző évhez képest,
a szálláshely-kínálat bővülése el-
lenére. A különböző szál-
lodatípusokat összeha-
sonlítva kiderül, hogy a
vendégszám csökkenése
ezt a kategóriát sem ke-
rülte el, de továbbra is a
négy- és ötcsillagos szállo-
dák kihasználtsága a leg-
nagyobb.

A szállodák foglaltsági muta-
tói és árai jelentős szezonális in-
gadozásnak vannak kitéve. Ki-
emelt időszaknak számít például

az augusztusi Forma-1 futam
időpontja, ilyenkor a szokásosnál
magasabb áron lehet csak szobá-
hoz jutni. Ennek következménye,
hogy míg a budapesti ötcsillagos
szállodákban tavaly júliusban kö-
rülbelül 25 ezer forint volt a szo-
bák átlagára, augusztusban né-
miképp meghaladta a 40 ezer fo-
rintot. Ugyanígy hiába nőtt au-

gusztusról szeptemberre mint-
egy tíz százalékkal a kihasznált-
ság (68%-ról 77,5%-ra), az erős
verseny által kikényszerített ár-
engedmények miatt a havi össz-
bevétel 13%-kal csökkent 2002-
höz viszonyítva. Az ötcsillagos

hotelek kihasználtsága 1996 óta
éves szinten is folyamatosan
csökken: akkor még 70% körül
alakult, tavaly már csak nagyjá-
ból 60%-ot tett ki.

A jelentős túlkínálat és a
csökkenő kihasználtság miatt
változtatták meg időközben a
jövőre megnyíló New York Palo-
ta kialakításának koncepcióját
is: az eredetileg tervezett 300
szoba helyett csak 180-at hoz-
nak létre, az így felszabaduló te-
rületen irodák, lakások vagy
egyéb kereskedelmi egységek ki-

alakítását tervezik. Új felsőkate-
góriás szálloda épül Keszthely
és Hévíz határában is, mely az
első ötcsillagos szálláshely lesz a
régióban. A beruházás a tervek
szerint 2006 végére készül el, a
komplexum a 300 szoba és a
100 fős konferenciaterem mel-
lett többek között szabadtéri és
fedett élményfürdőt, üzleteket
és sportpályákat foglal majd
magába. A hírek szerint a máso-
dik luxusszállodára sem kell so-
káig várni a Balaton partján:
egy 20 milliárdos ingatlanfej-
lesztés keretében épülne meg
Balaton-fűzfőn – a változatos-
ság kedvéért golfpályával. Az or-
szág másik végében,
Egerszalókon a gyógyfürdő fej-
lesztése keretében tervezik egy
150-200 szobás hotel felépíté-
sét. – BALOGH ÁKOS GERGELY

Az utóbbi években számos új felsőkategóriás hotel nyitotta meg kapuit hazánk-
ban, azonban a 2001. szeptember 11-ét követő visszaesés, illetve az utazási szo-
kások átalakulása komoly kihívások elé állítja a már működő és az épülőfélben
lévő szállodák menedzsmentjét. A budapesti piac telített, így az ingatlanfejlesz-
tők figyelme egy-egy felkapott vidéki helyszín felé fordulhat.

Lendületesen bővül a hazai ötcsillagos szállodakínálat

Több luxust az embereknek!

A
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Királyi kényelem

»A jelentős túlkínálat 
és a csökkenő kihasználtság

miatt változtatták meg
időközben a jövőre megnyíló

New York Palota kialakításá-
nak koncepcióját is «
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z első, önmagukat sokszo-
rosító és terjesztő progra-
mok a 80-as évek elején

születettek és ebből az időszak-
ból származik a vírus elnevezés
is. Az idő előrehaladtával újabb
és újabb területeket hódítottak
meg a kórokozók. Kezdetben
csak programfájlokat fertőztek
meg, majd befészkelték magu-
kat a memóriába és többek kö-
zött a különböző dokumentu-
mokat és a boot sectort is magu-
kévá tették, ami jelentősen meg-
nehezítette likvidálásukat. Hatá-
sukat tekintve az ártatlan vicce-
lődéstől a brutális pusztításig
sokféle koncepciót vonultattak
fel: akadt a képernyőn labdát
pattogtató programocska (Ping-
pong), a marihuána legalizálását
hirdető alkotás (Stoned) és a me-
revlemez teljes tartalmát törlő,

majd kárörvendő üzenetet meg-
jelenítő megoldás (EGABTR)
egyaránt. 

A vírusok az internet elterjedé-
sével egyre hatékonyabbá váltak,
jelentősen egyszerűsödött a gé-
pek közötti fertőzésátvitel problé-
mája. A kilencvenes évek végére
már többé-kevésbé globális járvá-
nyokról beszélhetünk. 2000-ben
az ILOVEYOU nevű kórokozó ko-
rábban nem látott sebességben
fertőzi végig a világot, ezzel első-
ként lett igazi médiasztár a kór-
okozók közül. Újabb és újabb ál-
cázási módszerek tűntek fel, pél-
dául sok vírus ma már innen-on-
nan összeszedett fiktív feladót
tüntet fel az e-mail fejlécében, de
igazából nem annak gépéről in-
dul útjára (szerzőnket így érhette
az a megt isz te l tetés , hogy
peter.medgyessy@meh.hu feladó-

val ellátott levele érkezett). 2002-
ben a vírusok meghódították a
múzeumokat is. Németországban
kiállításon mutatták be működé-
süket és – Franziska Nori kurátor
szándékai szerint – szépségeiket.
A látogatók nyolc PC-n, négy
iMacen és hét Sun Ray Unix
munkaállomáson tanulmányoz-
hatták a tüneteket és az okozott
károkat. Mint az ötletgazda el-
mondta, a vírusokat műalkotások-
nak tekinti, melyeknek bármely
más művészeti teljesítményhez ha-
sonlóan megvannak a maguk esz-
tétikai szempontjai és komoly szel-
lemi erőfeszítés eredményei.

Mára odáig fokozódott a hely-
zet, hogy az e-mailek bizton-
sági kérdéseivel foglalkozó
MessageLabs elemzése szerint
2004 áprilisára a világháló teljes
levélforgalmának 70%-át a spam
(kéretlen reklámlevél) és a víru-
sok által küldözgetett üzenetek
fogják kitenni. De kik a vírusok
szerzői és mi a céljuk velük? Pél-
dául lelkes, bizonyítási vágytól fű-
tött egyetemisták, kísérletező ked-
vű programozók vagy nagyipari
spammelők. Előbbiek szakmai ki-
hívásként kezelik szerzeményü-
ket, utóbbiak számukra aranyat
érő, működő e-mail címeket gyűj-
tögetnek segítségükkel.

Sajátos formája a felesleges e-
mail forgalmat generáló „víru-
soknak” az internetes szlengben
hoaxnak, azaz tréfának nevezett
lánclevél. Mindenki találkozott
már olyan levéllel, mely szívhez
szólóan kéri, hogy minél több
címre küldjük tovább, mert ez

egy rákos kislány utolsó kívánsá-
ga, egy beteg kisgyerek gyógyke-
zeléséhez minden egyes e-mail 1
centtel járul hozzá vagy éppen in-
gyen mobiltelefont kap, aki leg-
alább x példányt továbbít. A való-
di vírusokkal ellentétben ezeket
a hoaxokat nem sunyin elinduló
programok terjesztik, hanem az
emberi butaság – meglehetős ha-
tékonysággal. Szerencsére az
ilyen üzenetek általában nem
okoznak kárt pl. a merevleme-
zen, de akadt több olyan láncle-
vél, mely egy állítólagos vírusra
figyelmeztetett, gyakorlatilag
azonban a Windows futásához
szükséges (valóban furcsa nevű)
rendszerfájlokat töröltetett le a
hiszékenyebb felhasználókkal. 

Végül ejtsünk pár szót a véde-
kezésről is: ajánlatos letölteni le-
velezőprogramunkhoz a leg-
újabb frissítéseket, melyekkel fo-
lyamatosan foltozgatják a víru-
sok által előszeretettel használt
kiskapukat. Különösen óvato-
san járjunk el az e-mailek csatol-
mányaival, a gyanús állományo-
kat egyáltalán ne, vagy csak ví-
rusellenőrzést követően nyissuk
meg. Használjunk rendszeresen
frissített anti-vírus és tűzfal
programokat, melyek folyama-
tosan figyelik bejövő adatforgal-
munkat és kiabálnak, ha ve-
szélyt észlelnek. Bizonyos idő-
közönként vizsgáltassuk át teljes
rendszerünket vírusölő prog-
rammal.                     – B. Á. G.

Az idei év is mozgalmasan indult vírus-fronton, a MyDoom egyre-másra döntö-
geti a terjedési rekordokat, állandó helyet követelve magának a híradásokban.
Miután az SCO nevű cég honlapját sikeresen padlóra küldte, várhatóan a Mic-
rosoft oldalai ellen indul rohamra a lapunk megjelenését követő napokban.

Az internetes levélforgalom többségét már a különböző nem kívánt levelek adják

Járványveszély
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Kormányzati jótanácsok Hong-Kongból

Nézegessen vírusokat Frankfurtban!

A



– „Toronyiránt lánccal” című
új könyvében több olyan kife-
jezést használ, amely meglep-
heti azokat, akik nem olvasták
az Ön cikkeit. Ilyen például az
„öko-holocaust” kifejezés. Mit
jelent ez?

– Tudjuk, hogy a holocaust
népirtást jelent, és összefüggés-
ben áll a náci fajelmélettel. Vi-
szont tény, hogy biológiai érte-
lemben nincsenek emberi fajok,
hanem rasszok vannak, tehát
egy faj létezik, a homo sapiens.
Ami Amazóniában vagy a Kon-
gói medencében történik, az a
szó szoros értelmében fajirtás,
hiszen fajok – ember általi – tö-
meges kipusztításáról van szó.
Norman Myers szerint a XXI.
század folyamán a létező fajok
közel fele eltűnik majd az embe-
ri tevékenység miatt. Ezek sze-
rint a holocaust népirtás, s az
öko-holocaust pontosan fedi
azt, ami történik, az élőhelyek
és az élőközösségek ki-
irtását. E folyamatok-
nak pont az a jellegze-
tességük, hogy látszó-
lag békésen együtt le-
het élni velük, ugyan-
akkor észrevétlenül az
ökológiai rendszer
alapjait semmisítik
meg.

– Szintén új könyvében írja
azt, hogy „a természet a törté-
nelem legnagyobb kisebbsé-
ge”. Mit ért ez alatt?

– Ha a természetpusztítás
erőit közelről szemléljük, akkor
azt láthatjuk, hogy akár az egy-

kori román falurombolási és er-
délyi erdőirtó politikáról, akár a
brazíliai indiánokat pusztító po-
litikáról beszélünk, a kis kultú-
rák és a természet egyszerre vá-
lik a civilizáció áldozatává. Sze-
rintem az evolúció egyfajta
spontán gondolkodásmód. Ve-
gyük észre, hogy mekkora szel-
lemi energia van akár egy pil-
langóban. Ha egy lepkét meg
kellene terveznünk, akkor az hi-
hetetlenül sok szellemi erőnket
venné igénybe, következéskép-
pen a természet – akárcsak a
népi kultúrák – veszélyeztetett
kisebbségnek tekinthető.

– Ön alapjaiban bírálja a
környezetvédelem pszicholó-
giáját. Miért?

– A zöldek többsége olyan
nyelvet használ, amely a környe-
zetpusztítás és a technokrácia
értékrendje szerint való. Példá-
ul azt mondják az erdőkre, hogy
„megújítható erőforrás”. Ezzel

elfogadják, hogy az erdő „erő-
forrás”. A technokrácia abból
indul ki, hogy minden, ami kö-
rülöttünk van, a kőolajtól az ős-
erdőig, erőforrás. Ez olyan,
mintha a földönkívüliek érdek-
lődnének, hogy mi az emberiség
lényege, és azt a választ kapnák,

hogy a széndioxid, mert azt léle-
gezzük ki. Holott persze nem ez
az emberiség lényege. Tehát egy-
fajta ál-környezetvédő retorika
jellemzi a közéletet. Ugyanez ér-
vényes az ál-természetkultuszra.
Most derült ki, hogy a „new
age” divat következtében a
gyógynövények a kipusztulás
szélére jutottak. Ha valaki
gyógyszer helyett gyógynövényt
használ, úgy tűnik, mintha egy
természetközelibb megoldást
választott volna, noha ő is részt
vesz veszélyeztetett fajok kipusz-
tításában. Az utóbbi 15-20 év-
ben kialakult ál-környezetvédel-
mi kultúra sokkal nehezebben
teszi láthatóvá civilizációnk ter-
mészetellenes alapjait. Ezért
sem azonos a környezetvédő
gondolkodás a mély-ökológiai
szemlélettel.

– Mi jellemző a mély-ökoló-
giai tudatra?

– Vadságot igényel, a vadság
megbecsülését. Annak megfon-

tolását, hogy az ökológiai
érdekek például előbbre
valóak lehetnek a mező-
gazdaságiaknál.

– A régi zöld moz-
galmárokból Nyugat-
Európában és most már
nálunk is politikusok
lettek. Menet közben ve-
szett volna el a lényeg?

– Két évtizede még
nem léteztek környezetvé-
delmi minisztériumok,
nem volt külön nyelve a
természetvédelemnek.
Csupán a fiatal környezet-
védők álltak szemben a
pusztítás erőivel. Ma már
a legtöbb multicég termé-
két „környezetvédőként”
hirdeti. Ennek egyik leg-
groteszkebb példája a

környezetbarát gépfűrész,
amely katalizátorral működik.

– Ön szerint miért nem ér-
dekli Magyarországon az em-
berek döntő többségét a ter-
mészet állapota? Kérdésem a
politikusokra is vonatkozik,
akik – pártállásuktól függetle-
nül – egyfajta szükséges rossz-
nak, egyértelműen tehernek
tekintik a környezetvédelmi
tárcát és magát az egész té-
mát.

– Ez a kérdés régóta foglal-
koztat. Amikor 1989-ben beül-
tem a párducketrecbe, akkor
még éltetett a remény, hogy a
rendszerváltozás annyira nyitot-
tá teszi a társadalmat, hogy lét-
rehozhatunk egy olyan termé-
szetvédő mozgalmat, amely be-
leszólhat a politikai döntéshoza-
talba is. Később rádöbbentem
arra, hogy ez nem reális esély,
és visszavonultam az aktív poli-
tizálástól. Inkább a klasszikus
értelmiségi létet választottam.
Sajnos Magyarország valaho-
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Különös jelenség. Író, gondolkodó, természetvédő
és kommunikátor. Lapunknak adott – tabukat sem
kímélő – interjújában Sebeők János sok mindenkit
kiosztott, de korántsem indulattal. Érvei legalábbis
figyelemreméltóak ebben a technokrata világban.

Környezetbarát gépfűrész és ál-biokultúra

Az ökológia a vadság megbecsülése

»Ez a szocializmus, a magántu-
lajdon nélkül eltöltött évtizedek
öröksége. A hamis köztulajdon
értelmében minden senkié volt,

így az ál-köztulajdonért senki
nem viselt felelősséget «

„Europtimista vagyok”



gyan ökológiailag nem érzé-
keny, s ez összefügghet a filozó-
fiai érzéketlenséggel is. Ha pél-
dául megnézzük hőseinket, ak-
kor főként lírai költőket találha-
tunk közöttük. Eközben Angliá-
ban, Franciaországban és Né-
metországban a gondolkodók és
a filozófusok is nemzeti hősök.

– Ön szerint hogyan teljesít
a mai kormány a környezetvé-
delem területén?  Tény, hogy
az MSZP–SZDSZ-kabinet is-
mét pozícióba emelte a bős-
nagymarosi „dunaszaurusz”
kulcsembereit és félő, hogy
vízlépcső épülhet a Dráván.  

– Ez egy technokrata kor-
mány, mint ahogy lényegében
eddig mindegyik az volt a rend-
szerváltozás óta. Sajnos
Persányi Miklós minisztersége
alatt sem érzek markáns fordu-
latot. Persze lehet, hogy kívül-
ről tűnik csak úgy, hogy egy mi-
niszternek nagy hatalma van. A
Vásárhelyi Terv azonban –
amely lehetőséget teremthetne
arra, hogy kiszabadítsuk a Ti-
szát – ismét csak elszalasztja ezt
a lehetőséget, és fű alatt nagyon
sok élőhely kipusztításával jár.
Számomra irracionális az,
ahogy a vízügyi lobbi és a hata-
lom a döntéshozataltól
távoltartja a területtel évtizedek
óta foglalkozó szakembereket. 

– A májusi EU-csatlakozás
milyen változást hozhat a ma-
gyarországi természet állapo-
tában? 

– Ez is csak rajtunk múlik.
Ha kényszerű minimumnak fog-
juk fel az unió követelményeit,

akkor jelentős változások nem
várhatóak. Ugyanis illúzió kívül-
ről várni egy környezetvédelmi
forradalmat. Elvileg viszont bel-
ső erőforrásokból kihasználha-
tóak lennének az uniós támoga-
tások. Természetvédőként nagy
esélyt látok abban, hogy kétmil-
lió hektárt kell kivonni a műve-
lésből. Hatalmas területről van
szó, lényegében olyan nagyról,
mint amekkora az összes védett
terület ma Magyarországon.
Ezeket természetvédelmi terület-
té kellene átalakítani. 

– A globalizáció ellen nem
küzdeni kell, hanem kihasz-
nálni – mondják egyes politi-
kusok. De hogyan használhat-
juk ki mi, magyarok ezt a vi-
lágméretű folyamatot?

– A spontán kreativitásra kell
építeni. Szerintem az írek és a
portugálok mintájára nekünk
egy „hungarikum” révén kell hí-
ressé válnunk, legyen akár az
egy sportág, a nemzeti konyha
vagy egy művészeti produkció.
(Lásd például az ír Flatley meg-
határozó szerepét az ír népzene
nemzetközi elhíresülésében.)
Egyébként „europtimista” va-
gyok annak ellenére, hogy mind
a globalizáció, mind az EU árny-
oldalait pontosan látom. Min-
den zsigeri ellenérzés dacára
úgy gondolom, hogy az unió sok
olyan utópiát megvalósított,
amelyről az őseink csak álmodni
mertek. Viszont ezek az utópiák
úgy kelnek életre, hogy már
nem tudunk örülni nekik. Sen-
kinek sem öröm, hogy létrejött
egy olyan struktúra, amely meg-

akadályozza, hogy Európából
valaha is világháború robbanjon
ki.

– Helmuth Kohl mondta
egyszer, hogyha Európában
nem lesz egység, akkor megint
háború lesz…

– …És mégsincs semmilyen
eufória, hanem az új uborkasza-
bályoktól félnek az emberek.

– Nem az ökológiával, de
környezetünk állapotával függ

össze az is, hogy talán a vilá-
gon Magyarországon a legna-
gyobb a kontraszt abban a te-
kintetben, hogy milyen sokat
költenek az emberek saját la-
kásukra, de az igényesség
azonnal megszűnik a küszö-
bön, tehát a lépcsőház, a ház
környéke mennyire lepusztult
és koszos.

– Ez a szocializmus, a magán-
tulajdon nélkül eltöltött évtize-
dek öröksége. A hamis köztulaj-
don értelmében minden senkié
volt, így az ál-köztulajdonért sen-
ki nem viselt felelősséget. Ennek
a levét isszuk ma.

– Miközben Ön harcosan
küzd az ökológiai gondolko-
dásmód elterjesztéséért és fel-
lép a természeti értékeit pusz-

tító fogyasztói társadalom el-
len, időnként aktív szereplőjé-
vé válik a tudatiparnak. A bul-
vármédia valóssággal falja
Önt. Van értelme ezen szerep-
léseinek?

– A fogyasztói társadalommal
kapcsolatos véleményem eltér
attól, amit várnak tőlem. Tehát
nem ítélem el teljesen, ugyanis
az emberi lét kiteljesítéséhez fel-
tétlenül szükséges egyfajta tár-

gyi aura, jólét, ami közvetve fo-
gyasztást is jelent. Hadd érzékel-
tessem egy példával ezt: Szent
Ferenc és a Deák téri csöves kö-
zött jelentékeny különbség van,
ugyanis Szent Ferenc lelki okok-
ból, önmaga választotta a sze-
génységet, míg a csöves nem
ilyen okok miatt nyomorog. Ko-
rábban érzékeny haraggal tekin-
tettem azokra, akik a globális vál-
sághelyzet ellenére is jól merik
érezni magukat, buliznak, szóra-
koznak. De rájöttem, hogy düh-
vel, az emberek ellenében nem
lehet megváltani a világot. Ma
már úgy gondolom, hogy keve-
sebb haraggal és több szeretettel
kell eszmélkedésre serkentenem
az embereket.         – NÉVAI GÁBOR
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Sebeõk János
Eddigi művei: Sárkányviadal, regény, három kiadás, 1980,
1989, 2003, Szépirodalmi Kiadó. Médium, regény, Szépirodalmi
Kiadó, 1988. A lázadó Bioszféra. Ököfilozófia, Kossuth Kiadó,
1991. Hisztériumjáték, fantasy, Kossuth Kiadó, 1993.
Eddigi jelenései: Párducketrec, 1989. Ökokoporsó, 1990. Idő-
gép, 1993. Quasimodo-show, 1994. Bokszmérkőzés Papp László-
val, 1994. 
Állandó rovatot visz a Magyar Nemzetben. Liska Tibor-díjat ka-
pott 1994-ben, Greve-díjat 1996-ban.
Honlapja: http://www.happyworld.hu/sebeok/

„Dühvel, az emberek ellenében nem lehet megváltani a világot”

»Amikor 1989-ben beültem a párducketrecbe,
akkor még éltetett a remény, hogy a rendszervál-
tozás annyira nyitottá teszi a társadalmat, hogy

létrehozhatunk egy olyan természetvédő mozgalmat,
amely beleszólhat a politikai döntéshozatalba is «



olt bőven vér, buzogott az
artéria magyar csasz-

tuskaíróinkban. Mert min-
dig, mindenre találsz embert, s
elvtárs, ha tán eltűnök hirtelen,
még e Retróger rovatot is tovább-
tollazza egy elszánt eszmeörökös.
Mondanék pár nevet, aki sortü-
zekkel szembenézve, bitófa (és
korántsem feketevágásos malac)
hurkától fenyegetve is csak azt
adta, mi lényege: az önfeledt ver-
set, a tettéért elismerést se váró
közösségi jócselekedetet. Tehát a
dicsőségtabló, egy-egy remekmű-
vel gombostűzve: Raics István
(Rákosi a jelszónk), Győri Illés
(Munkaverseny-induló), Gál Zsu-
zsa (Sződd a selymet, elvtárs!),
Székely Endre (Dal a béke és sza-
badság csillagáról), Ritzu Lajos
(Szabadságnak zászlaja leng),
Várnai Zseni (Munkabrigádok in-
dulója), Peszeky Ádám (Ötágú fé-
nyes csillag), Kapuvári Béla (Mint
a bástya, erős lesz az egység), Lá-
nyi Viktor (Dal a szovjet–magyar
barátságról).

A névsor korántsem teljes, bár
a fent említett elvtársak és elv-
társnők mutatkoztak tán a leg-
odaadóbbnak ebben a mindössze

5 évig hódító nagy népi művésze-
ti felhajtásban. Kádár alatt jobb
volt: már hozott anyagból is lehe-
tett dolgozni, így lett például Ka-
dosa Pál – ismerjük csak el – szel-
lemesen komponált dalából, a
raicsi szöveget átírva az „Itt van
május elseje/Énekszó és tánc kö-
szöntse” refrénű gyermekkari in-
duló, holott eredetije még „Itt a
termés ünnepe” felütéssel szólalt
meg. (Kedves Olvasó Et, ne szé-
gyelld, próbáld ki, illik-e rá a szö-
veg. Raj-ta!)

Külön bája ennek a tisztulás-
nak, hogy Az ünnepi termés da-
lát (az ántivilágban Szent István
napja) az Államvédelmi Hatóság

női kara énekelte lemezre, és ze-
nekara meg férfikórusa is volt a
pince-mélylélektan és a módsze-
res testedzés kifinomult hivatalá-
nak. G. Dénes György, azaz Zsüti
pedig, a nemrég eltávozott
szöveggyáros az alábbi sorokat
rótta papírra a kékcédulás válasz-
tások másnapján. Figyeljünk a
végén főleg, mert aki nem adja el
magát, az független marad – és
bocsássuk meg a későbbi sláger-
patkolónak, hogy nagy igyekeze-
tében botló ritmusú verset, sze-
rény szókincsű sorokat faragott.
A lényeg, tudjátok, hogy szívből
jöjjön. Íme, a hároméves terv-szí-
vű ember dala.                – SZ. O.
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gazán kedvelem a francia fil-
meket. Bennük Depardieu-t
különösen, s ha már lassan

megboldoguló ifjúkorom non
plus ultrája, a szuperszexi Sophie
nem nagyon filmez máma (utol-
sója, a Belfegor-lektűr nem volt
nagy eresztés), jöhet akár Jean
Reno is. Bár pasas, és táskás szo-
morú clown-szemei tényleg a ban-
dzsa ló, Furioso tekintetét hord-

ják, színésznek nem rossz. A rek-
lámok és kritikák is hasizomlázat
ígérnek. Pofa be, pereg a film.

És milyen rosszul… És ez fáj.
Mert Depardieu a közelmúlt re-
mekeiben remekelt. Nem is oly
rég a Minden reggel gam-
baművészeként, a Vatel napkirá-
lyi fő-ceremóniamestereként,
vagy a norvég gyönyörűség, a
Dina vagyok öreg férjeként nagy-
szerűt nyújtott. Itt, a filmtörténet
talán legszomorúbb nászéjszaka-
képében le is vetkőzött: élete leg-
súlyosabb formáját mutatva szán-
nivaló volt. És most is az: szán-
nivaló, csakhogy ezúttal azért,
mert ezt a vacakot slankabbra fo-
gyott személyével hitelesítette.

A történet annyira ciki, hogy
leírom. Nem kell sok festék hoz-
zá. A vérprofi, ám érző szívű bű-
nöző és egy orvosi eset idióta
összekerül a börtönben. Együtt

szöknek, minden sikerül nekik,
aztán semmi, aztán megint min-
den. Kölcsönösen megsebesülnek
egymásért, miközben Reno hasz-
talan rázná le magáról a dilinyós
nagytestűt. Hátrányos helyzetű
lány be, Reno belé (nem mutat-
ják), a rendőrök mind húnyt el-
méjűek, a még gonoszabb, és
erős, jól célzó, de csinnben cér-
napeti és félrehordó maffiafiúk
pedig megmurdelnak. Hepiend. 

Ha egy forgatókönyv mind-
össze ezt a játszótéri kisfiúk elej-
tett szavaiból összegereblyézhető
sztorit tudja, nem ártana beszó-
lásokkal, csattanós helyzetekkel
turbósítani. Vagy legalább egy-
pár komolyabb pillanat jönne,
amikor a rendező szúrós tekin-
tettel kibambul (nem kikacsint,
hisz műfaj szerint vígjátékban va-
gyunk), hogy érezzük: ilyet is
tudna, de most erre volt szpon-

zor… Talán az albán lány, igen,
talán ő. És annyira életszerű…
Elhagyott, szétrohadt kocsmá-
ban, napvilágnál éjszakázna a
két szökevény, amikor berobban
a balkán szépség, elhelyezi ma-
gát a csillogóra vikszelt bőrkana-
pén, fogat se mos, csak elpilled
hátizsákon nyugtatva modell-
buksiját, frissen mosott lobon-
cát. A két rém meg előmászik a
pult mögül, és – összebarátkoz-
nak! És a három napja Párizsba
stoppolt csaj perfekt francia! Az-
tán őrzik az álmát! Aztán belé-
szeretnek! 

Ugye, hogy komédiában va-
gyunk? Csakhogy ezek a viccek
filmnek is rosszak. Ha nem volt
elég, és még mindig vonzónak
tűnik a plakát vagy az előzetes,
jöjjön a kegyelemrúgás. 

Igenis, a legjobb poén Gerard
fingópárnája volt.            – SZ. O.

Pofa be!

Filmnek,
viccnek
rossz

I

Mit sütsz, kis Zsüti?

HajRákosi! 

Kritikán alulKritikán alul

Retro-gerRetro-ger

Elvtársaim! Ne fogjon
senki könnyelműen a
hurik pengetésihez! Ne-
hogy bárki asziggye’,
hogy a feketített cím-
ben, mint holmi lakkos
Pobjedában a Bölcs Ve-
zér néhai tarságának
csúfolása rejlik. Nem és
nem. (Bár ami igaz, az
igaz, baromi kopasz
volt, mégis csak ‘53-ban
forrázták le.) Hajrá, Rá-
kosi elvtárs, de nem kell
haj rá, így is jó, csillogó
tekintet és bura, például,
ha jó volt a G. Dénes
György nevű ünnepelt
szövegírónak, nekünk is
megfeleljen így.

DAL A HÁROMÉVES TERVRŐL (1947)
Ki mind egymás ellen fent eddig körmöt, fogat, vasat,
Paraszt, munkás, értelmiségi egymás kezébe csap
És fölépít, mit lerombolt húsz év reakció, három év és élni jó!
Szóljon a dal, és miénk lesz a diadal!
Elmúlik három év, az ország majd vidám lesz!
Elmúlik három év, és a munkás nagy csodát tesz!
A munkás új ruhában jár, és ebédre húst eszik,
A feleség, a sok gyerek nem könnyezik!
Elmúlik három év, és erős lesz az ország,
Pajtás, szorítsd meg már és itt a boldogság.
Vigyázz, barátom, jól vigyázz, és magad el ne add,
Mert így leszel független, boldog és szabad!

V
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ki látta a filmet, annak
nem tudom, milyen. A
széplány, aki a karfa túl-

oldalán ül, ismeri már, látta va-
laha valami rongyosra tekert
videokazin, mégis, sokat, sze-
mérmetlenül sokat nevet. Tet-
szik, ahogy nevet (szemérmetle-
nül), és nehéz választanom, mit
nézzek inkább, őt-e, vagy a
színpadot. Ha bokszos ponto-
zók figyelnének, jelenthetnék:
az előadás győz. Nagy szó!

Történelmi tablókon köszön
ránk a huszadik század, benne
az ösztönös zseni, aki viharok
közepette is élet és élvezet sze-
relmese. Na, ennyit a szórólap
plagizálásáról, most lábjegy-
zetelném a produkciót. Először
is: Igó Éva az előadás időnként
szétfutó, akár saját lábon is
megálló jeleneteit mint gyön-
gyöket és kívánatos bizsukat
fűzi fel akkurátusan, griberlis
mosolyokkal a rezonőr Ingrid

Guggenheim művészi damiljá-
ra. Magyarán úgy konferál,
hogy produkció lesz belőle. A
címszereplő, Gyuriska János
nem a mű, illetve – erről tudok
én mint színházlátogató beszá-
molni – nem az előadás dédel-
getettje. Egyszersmind cím- és
mellékszereplő, amely skizof-
réniát nem könnyű megélni a
deszkákon, pedig, ha valóban
ő kerül a fókuszba, egészen jól
adja az individualista spanyol
festőt. A fergetegesre írt párbe-
szédek ellenben annyi emléke-
zetes kabinetalakításra adnak
módot a színésztársaknak,
hogy a folyton jelen lévő, gyak-
ran csak szemlélődő Pablóhoz
képest a villamosszék-javító
Fesztbaum kolléga, a kizárólag
Schulze nevű közlegényekkel
felszerelt, permanens házkuta-
tó SS-tiszt, tehát Hajdu kolléga
mindig erősebbnek bizonyul.
(De ezt tapasztaljuk a csitítha-
tatlan skandináv lokálénekes-
nő esetében is.)

Fogy a hasáb, hát azonnal
írni kell a szép szomszédról
huzamos időn át figyelemelte-
relő videóbravúrról. Egészen

elképesztő! Kifeszítve egy pro-
jektoros vetítővászon, amin
film fut. Erdő, nagy fa, szerep-
lők. Bonyolult mozgások, gesz-
tusok, táncok, esések, nézések.
Mindeközben az anyag hold-
sarló alakú réseken meghasad,
kiesik pár színész a moziból a
való deszkákra, a vásznon ma-
radtak interakciókat hajítanak
az eltávozottak után, azok alig
követhető variabilitással ugra-
nak vissza a filmre. Eközben
repetitív, agyölő zene szól – vi-
lágos, hogy ez a sziporka feszes
ritmusa miatt másként nem ki-
vitelezhető, csak tudnám, így is
hogyan?

Amit mi itt talán tíz percig lá-
tunk, az frenetikus, és a szakma
csúcsa. A csodából és a poénten-
gerből mégis azt a képet viszem
a villamosig a Pesti Színházból,
amikor Picasso, a művész két-
ségbeesett helyben futással nem
éri el ködbe tűnő szerelmét. Iga-
zi komédia – dráma tehát. Tisz-
tít és tanít. Pikánsul érzem ma-
gam. És jólesik végül a megálló-
ban összecsókolni azt a lányt.  

– SZILVER OTTÓ

Kritikán alulKritikán alul

Ha nekik szabad ezt művelni a nagy festővel, ak-
kor én is szabadon engedhetem szó-asszó-ciációim
röstellni valóját. Ha viszont úgy akarom, még ér-
telmet is kreálkodom neki: Alfredson, Danielsson
valamint a magyar adaptálók, Méhes, Mikó és Hor-
gas urak sok pikantér döfést belengetve vívnak
meg a picassoi életművel. Végül leterítik, az igaz,
de megpusztulunk bele a röhögéstől mi is.

legutóbbi opusz pár éve a
Szerelem címet viselte, elég
vacak volt, már a borító

vicce is önkaparó, férfilábak a
kocsi alatt. Szerelem… nohiszen.
Azon egy jó nóta volt, nem a tiéd
a sejt, énekelte állapotos nőjé-
nek az a tag, aki Laár helyett
nyomta kis ideig a vállalkozás-
ban. De Andris nélkül nincs
KFT, mint ahogy Bornai, Már-
ton és Lengyelffi se hiányozhat.

Most itt az új album a régi
kvártettel, és a Higiénikus em-
ber a címadó dalok lendületét
hozza, mint egykor a botrányos
Szép szolidan (habár az nem
címadó volt, na de mégis). Kivá-
ló témaválasztás tartja a KFT-
ívet: a régi szám az utcán böfö-
gő, orrát túró lakosságot mutat-
ta be, mai párja az országúti
nyilvános vécét, pisilési szokása-

inkat. Fennkölt, igaz? Ám ezt a
zenekart ezért szeretjük.

Jó dal a klónos, amelyben a
billentyűs legyártatná hasonmá-
sát, de a lemez ékköve a Tecáról
írt nóta. Egy péklány, a kollektí-
va szépe tévésztár lenne – csoda-
e, ha a dolgok mélyéig látó főbi-
zalmi kérve kéri, és sok vokálosí-
tott refrénnel húzza alá: Teca, ne

legyél sztár! Erről se ír senki
más hallgató dalt, csak
Bornaiék, pedig a
tahóságshow-k nyomán igen
egyszerű emberek, jó szak-
munkások nyomorodnak
meg egész életükre, akikből
jó pék, remek hentes vált vol-
na a tévé hagymáza nélkül.

Ezek a fontos dolgok,
nem a Játszótér című blődli,
vagy a becsúszott Százszor-
szép-giccs, amely akkora pa-

ródia, hogy azonosság lett. Lassú
dalokért visszasírom az első al-
bum Vonatát, amely a legszeb-
bek egyike a magyar könnyűze-
nében. HigiéniKUSS, poénkod-
tam a cikkcímben, pedig de-
hogyis hallgassanak el, főleg,
hogy még csak most éledeznek.
További sikeres feltámadást kívá-
nok!                    – SZILVER OTTÓ

LemezvágóLemezvágó

Túlzottan szeretem a
Korlátolt Felelősségű
Társaság első három al-
bumát. Nem igaz, hogy
nem érzik a fiúk, már-
pedig a túlszeretés bal-
jós előjel. Mit lehet az
elgázolt macska, az illa-
tos illatú tea, a Guiness-
rekord-nyúlfarkú tele-
fon és más állatságok
után összehozni?

A

A

Kft-ék újra vállalkoznak

HigiéniKUSS?

KUKK „r” – Filmből film (meg darab is)

Pikk(áns) asszó



– Mit hívsz fotóművészetnek?
A könyvedet, például?

– Ami a saját albumomat ille-
ti, ha már kategorizálni kell,
szerényebb lennék, inkább
dokumentarista ábrázolásnak
hívnám.

– Miért? Te sem csak cset-
tegtetsz. Akkor pedig ez művé-
szi tevékenység, nem?

– Persze, fényképnek hívjuk
azt is, ha nyaralás közben egy
digitális gépet sütögetsz el. Vé-
gül az is az adott pillanatot örö-
kíti meg, tehát egyfajta „fényér-
zékeny cselekedet”. Ennél a
koncepciózus fotózás se tud töb-
bet, hisz az is csak ugyanezt te-
szi. Mégis, ha kivonulsz egy ko-
molyabb felszereléssel, előre jól
körüljártad a témát, akkor ma-
gadban már előre el is képzeled
a képet, a látószöget. Itt tehát a
kép igazából már korábban
megszületik.

– Rendben, akkor viszont
ne legyenek átmenetek, nevez-
zük el a fotózás két végpontját
turistának és művészinek.

– Egyébként elképzelhető,
hogy olyan vád ér: csak lenyom-
tam a gombot. Szerencse biztos
kell hozzá, anélkül semmi se
megy, de a tehetséggel, vagy

ahogy mondani szokták, a „jó
szemmel” együtt se ér sokat, ha
szakmailag nem vagy elég felké-
szült, elmulaszthatod a nagy pil-
lanatokat. A szerencsédet.

– Szakmai felkészültség?
Vasúti vagy fotótechnikai?

– Mindkettő. Egyszer volt egy
bendzsóm, na azzal nem voltam
felkészült, hiába lett volna sze-
rencsém.

– Neked most abban állt a
szerencséd, hogy rátaláltál er-
re az istvántelki csarnokra?
Ott fotózhattál, ahol más nem?

– Dehogy. Rengetegen fotóz-
tak már ott, viszont nem ilyen
szemszögből. És én magam is
ezer éve ismerem a javítót. Ná-
lam, ebben az albumban ezúttal
nem a mozdonyok, hanem az
ott dolgozók voltak fontosak, a
munkafolyamatok. És a melóso-
kat is érdekelte, van-e tervem ve-
lük. És nekem volt, hiszen a gé-
peken, mozdonyokon kívül ők
hordozzák ennek az egész külö-
nös világnak a lényegét maguk-
ban.

– A bevezető, különben
szintúgy parádés szöveg sze-
rint egész 2001-es nyaradat ál-
doztad a szerelőcsarnokra...

– Jó, igaz, de nem így volt tel-

jesen, a könyvben mindenesetre
jól jön ki. (A szöveg és a dizájn
barátom, Nagy Tamás tanár
munkája.) Tényleg hosszú időt
töltöttem a csarnok környékén,
voltak ennek intenzív és kevésbé
intenzív szakaszai. Már a fotós-
vizsgámkor ez a téma járt a fe-
jemben. Pedig azok a szakmun-
kások zárt világban élnek, elein-
te bizalmatlanok voltak, akadt,
aki később sem engedte, hogy
képre kerüljön. Nekem pedig
külön izgalmat adott, hogy az
összes aznapi, dinamikusan
mozgó szereplőkkel készített
képről csak este derülhetett ki,
vajon hogy mutat az előhívott
filmen, papíron.

– Na igen, és itt jön a kísér-
tés, ugye. Másnap elmész
megint, és lehet, hogy meg kell
kérned arra a szakit, hogy
mégiscsak álljon be úgy, ahogy
tegnap nem sikerült.

– Á, nem kérheted meg őket!
Egyetlen esetre emlékszem, ami-
kor Vas Bandit hatalmas bőrkö-
tényével, vaskalapácsával állítot-
tam a mozdonykerék mellé, de
őt sem azért, mert ennyire meg
akartam volna komponálni a ké-
pet, csak mert a vasszerkezet
méretei így látszottak igazán. És
Vas Bandi hihetetlen arc. Ő volt
a csarnokban az én munkaveze-
tőm. Neki tehát sokat köszönhe-
tek, de Vas Bandi nem modell.
És a képen csukva volt a szeme,
ezért kénytelen voltam másnap
megint odaballagni hozzá.

– Felemelő érzés lehet, ha
este kiderül, hogy potyára dol-
goztál egy napot. Digitális gé-
pen rögtön látnád, mi a baj…

– Olyankor káromkodik egy
nagyot az ember. Mégsem vin-
nék magammal digitális masi-
nát.

– És régi, már-már „antik”
gőzgépeket fényképezni eléggé
furcsa is lenne fájlokat képző
csodagépekkel. Összekacsinta-
nak a tárgyak, és…

– Egyébként is, ha már a
nyomda miatt úgyis digitalizálni
kell, akkor is szebb, részletgaz-

dagabb, ha a papírra előhívott
fotót szkenneljük. 

– Azért is szereted a fekete-
fehér fényképezést, mert el-
emeli a tárgyakat a valóságtól,
vagy mert megöregíti a látást?

– Szeretem a fekete-fehéret,
bár nem osztom, hogy csak az
volna a fénykép. Viszont a szí-
nek tényleg elviszik a témáról a
figyelmet. Itt, a mozdonyjavító-
ban meg amúgy is színtelen a
környezet, félhomály uralkodik.

– És tényleg szeretnél egy
elhagyott vasúti épületben lak-
ni? Rég elzakatolt zakatoláso-
kat hallgatni a kövekből?

– Persze, renoválnám előtte!
Ezek különben nem akármilyen
épületek. Korabeli MÁV-szab-
vány típustervek szerint készül-
tek, hogy ezer épületből is felis-
merhesse bárki a vasútállomást.
Hát igen, egy ilyen otthont el
tudnék képzelni magamnak.

– Ma hány embert érdekel-
nek a gőzmozdonyok Magyar-
országon?

– Sokat! És egyre több máni-
ákus is akad. Gondolj bele, hogy
mindenki átesik a „vasútbuzisá-
gon”, mindenki akar egy idő-
ben masiniszta lenni. És amint
ez a téma, ez a világ több nyilvá-
nosságot kap, egyre többen is-
merik fel lappangó vonzalmu-
kat iránta. – SZILVER OTTÓ
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Istvántelki ámulatok •„Vas Bandi hihetetlen arc”

Mozdonygyógyítók
Máthé Zoltán fotóalbuma véletlenül került
kezembe. Nevezzük legalábbis véletlennek, de
hát „normális” civil (vagy abnormálisan
vasútérdektelen utas) hogy is keveredhetne
másképp abba a helyzetbe, hogy a MÁV gőzmoz-
dony-javító műhelyének ötven filmre égetett
munkapillanatát nézegesse? Zoltán megszállott.
Szeme mint gőzöskerék-forma retina, pályaud-
varok, őrbódék mozdonyok képeit rejti. Vagy
csak a francia bortól vizionálok, amivel hango-
lódnánk. Ő mosolyog, de biztos baromira unná,
ha ezzel a vonatőrült szöveggel kezdeném.
Haladjunk hát a szent celluloidművészet felől
közelebb hozzá.

Tudja, meri, teszi
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ény, hogy középiskolást
Kareem Abdul-Jabbar
(Lew Alcindor) óta nem

övezett akkora érdeklődés, mint
az akroni St. Vincent–St. Mary
gimi 2003 nyarán érettségizett di-
ákját. LeBron James 1984. de-
cember 30-án született Ohio ál-
lam Akron nevű városában.
Egész ügyesen terelgette a labdát
már az általánosban is, nyolcadi-
kosként a kisiskolások általános
elképedése közepette egy tanár-
diák mérkőzésen mutatta be éle-
te első zsákolását. Tehetségét lát-
va egyik pajtásának édesapja,
Dru Joyce karon fogta a rendkí-
vüli tálentummal megáldott fiút,
és elvitte az Akroni Zsidó Szabad-
idő Központba, ahol vasárnapon-
ként egy hajdani egyetemi szak-
vezető, az akkor főállásban bró-
kerként tevékenykedő Keith
Dambrot játszott. James a kis
Dru-n kívül odacsábította két
másik pajtását, Sian Cottont és
Willie McGee-t. A kvartett rögvest
megtalálta a közös hangot

Dambrottal, s amikor megtud-
ták, hogy a brókert kinevezték a
St. Vincent–St. Mary kosárlabda
edzőjének, megfogadták, hogy
mindannyian ott tanulnak to-
vább. Szavaikat tett követte, s ez-
zel a következő négy évben bekö-
szöntött a kis katolikus magánis-
kola sporttörténelmének legdi-
csőségesebb időszaka.

James elsős gimnazistaként
rögtön állami bajnoki címhez se-
gítette a tanintézmény csapatát,

amely 27 mérkőzésből egyetlen
egyszer sem talált legyőzőre.
LeBron másodévesként újabb
Ohio állami bajnoki címet gyűj-
tött be (25 pont, 7 lepattanó, 6
gólpassz), sokoldalúságát bizo-
nyítva szélső elfogóként beválo-
gatták az év legjobb állami kö-
zépiskolai amerikaifoci csapatá-
ba is. Harmadévesként már olyan
országos hírnévre tett szert, hogy
Shaquille O'Neal eljött megnézni
az egyik hazai mérkőzését, a szu-
pertini autogramját leleményes
gátlástalan figurák pénzért kezd-
ték el árulni az interneten. A leg-
olvasottabb amerikai sportmaga-
zin (Sports Illustrated) a címlap-
ján hozta a fényképét, és „A Kivá-
lasztott” címmel közölt róla terje-
delmes írást.

Végzős korára tetőfokára há-
gott a LeBron-őrület. Középisko-
lája a hazai mérkőzésekre 5–12
dolláros áron árulta a jegyeket, a
hihetetlen látogatottságra tekin-
tettel James csapatának az iskola
csarnokából mégis az Akroni

Egyetem ötezer férőhelyes létesít-
ményébe, a Rhodes Arénába kel-
lett költöznie. 2003. január 20-án
szakállas North Carolina-i néző-
szám rekord dőlt meg, amikor a
St. Vincent–St. Mary csapata lá-
togatott a Winston-Salem
Reynolds otthonába. A
Greensboro Coliseumban több
mint tizenötezren (!) gyűltek ösz-
sze azért, hogy élőben láthassák
az ifjú géniuszt. Egy amerikai te-
levíziós kábelcsatorna ún. pay
per view rendszerben, azaz havi
előfizetés helyett alkalmankénti
előfizetéses szisztémával közvetí-
tette a St. Vincent–St.
Mary minden mérkőzé-
sét.

Amint bejelentette,
hogy egyetem helyett az
NBA-ben szeretne to-
vább játszani, kivetették
rá hálójukat az óriáscé-
gek. A kosárlabda kártyákat
gyártó és forgalmazó Upper
Deck 5 millió dolláros, míg a
Nike 90 milliós szerződést kötött
a csodagyerekkel. Az idei
drafton a szintén Ohióban talál-
ható Cleveland Cavaliers választ-
hatott elsőként, így a 204 centis,
111 kilós hátvéd-bedobó a Lova-
gokhoz került. A 2003/04-es sze-
zonban a Cavaliers 14 mérkőzé-
sét adja le országos lefedettségű
tv-csatorna, többet, mint az azt
megelőző tíz évben összesen.
Clevelandben nagyon várták az
ifjú zsenit, mert 2002/03-ban
alig 11 497-en látogatták átlag-

ban a csapat hazai mérkőzéseit,
kevesebben, mint bármely másik
NBA-csarnokban. Ez James érke-
zésével gyökeresen megváltozott,
az őt kísérő gigantikus nézettség
és médiacirkusz mindazonáltal
nem a véletlen műve. A UCLA
Egyetem legendás trénere, John
Wooden a következőket mondta
róla: „A legmeghatározóbb játé-
kos Oscar Robertson óta.”

Habár a Cleveland az idén
sem fogja megváltani a világot,
James a szezon eddig eltelt részé-
ben bőséges hivatkozási alapot
szolgáltatott az őt ajnározóknak.

19 éves gyerekemberként Paul
Silas főedző irányítóként játszat-
ja, egyértelműen rá épül a lova-
gok játéka. Az akroni tini felnőt-
teket megszégyenítő testfelépítés-
sel rendelkezik, emelkedését te-
kintve akár repülőnek, vagy ma-
dárnak is nézhetnénk. Kiváló el-
ső lépése van a védők faképnél
hagyásához, ügyesen lepat-
tanózik, és az önzetlenségére
sem lehet panasz. Ha az e sorok
írásakor meglévő átlagait (20
pont, 6 lepattanó, 6 gólpassz) a
szezon végére nem rontja le je-
lentősen, minden idők legjobban
debütáló középiskolása lesz. Élet-
korából adódóan mind dobás-
ban, mind a játék többi elemé-
ben kissé hektikus, a remek peri-
ódusokat gyermeteg bakik, buta
hibák szakítják meg, ám ha azt
nézzük, hogy a jelenlegi legjob-
bak mire voltak képesek ennyi
idősen, máris egy nagyszerű
sportpályafutás kezd kibontakoz-
ni a szemünk előtt. A közvéle-
mény nem kevesebbet vár „King
James”-től, mint Michael Jordan
örökségének átvételét. Ami ne-
héz feladat, de az  ifjús kosaras
adottságait elnézve nem tűnik le-
hetetlennek.     – BÁTHORY LÁSZLÓ

LeBron James emelkedik

T

Habár LeBron James
csak a 2003/04-es baj-
noki év első mérkőzé-
sén debütált az NBA-
ben, már most áhítattal
beszélnek róla egy
olyan országban, amely
méltán büszke kosárlab-
dakultúrájára. Amerika
megtalálta legújabb cso-
dagyerekét, akiből mér-
téktartóbbak vélemé-
nye szerint a profiliga
sztárjátékosa lesz, az el-
fogultabbak minden
idők leendő legna-
gyobbját látják benne. 

Csodagyerek 
a lovagok közt

King James helyére teszi a dolgot

Emelkedõben

»Habár a Cleveland az idén sem
fogja megváltani a világot, James
a szezon eddig eltelt részében bő-

séges hivatkozási alapot szolgálta-
tott az őt ajnározóknak «



kísérletvezető (szerzőnk) hi-
potézise: a citromsárga, ró-
zsaszín, lila és egyéb förte-

lemszín öltönyökre és nyakken-
dőkre. Vagy volt ennél pregnán-
sabb társadalmi-kulturális leké-
peződése a szabadsággal még
nem igazán jól bánó új magyar
„elitnek”? Tényleg lenne olyan
huszonötnél idősebb fiatal kö-
zéposztálybeli kis hazánkban,
aki nem rejteget legalább egy ki-
mondhatatlan szörnyűséget a
gardróbban? Amelyet tudatából
talán, ruhái közül azonban még
nem sikerült száműznie – még
ha ma már csak bottal lenne is
hajlandó hozzáérni? A Keresztűz
címet viselő vitaműsor, amely
először bizonyította be a hazai
nézőknek, hogy a Nyugaton jól
bevált sémák átvétele korántsem
garancia a színvonalra, ma már
leginkább kordokumentum: Ha-
vas Henrik divatdiktátor-korsza-
kának tragikomikus eredménye,
a Honecker-zakók és Lázár
György-nyakkendők – a régi
Híradó-feeling – eltűnése által
keletkezett űr kitöltésének első
kísérlete a még nem igazán meg-
szilárdult ízlésű, mert éppen ki-
alakulóban lévő médiaelit részé-
ről.

You have come a long way,
baby – simogathatnánk meg a
kedvenc tévéarcainak gondosan
zselézett buksiját. De rögtön utá-
na megkérdeznénk: hogyan sike-
rül öklömnyi csomót kötnöd a
nyakkendőre? Nekem miért nem
megy? És hol vásárolod az ingei-
det?

Az ing és nyakkendő, a cipő
mellett a férfiruházat kis mitoló-
giájának központi eleme, egyfaj-
ta origó; a szerencsétlen férfiem-
ber számára ugyanakkor örök
dilemma. Például helyénvaló-e a
divatos harántcsíkolt inghez szin-
tén csíkos nyakkendőt kötni, ha
egyszer minden, amit a szüleink-
től és tánctanárunktól tudunk,
ellene szól. Mi az, hogy fashion
blunder? Vajon elképzelhető-e
még a mai világban igazi faux
pas az öltözködésben?

Ha nem a magyar vizuális mé-
dia gagyivilágához való hasonu-
lás a célunk (és ez csak premisz-
sza, nem értékítélet), akkor nyu-
godjunk meg, illetve keseredjünk
el – ki-ki ízlése szerint: nagyon is
van. Ennek belátásához az első
lépés, hogy felismerjük: a reflek-
torfényben minden elmegy. Mert
aki a képernyőről hozzánk szól,
mindenképpen „tud” valamit, a
televízió vizuális kommunikáció-
jának egyik jelentős eleme éppen
a tévedhetetlenség. A kisugárzott
adás hivatalból magabiztos, és
biztosak lehetünk, hogy a néző-
térre besorsolt egyedek közül
senki sem fog felkiáltani: a király
meztelen! De ettől még nem
csak Anettka röhejes, sőt, nem
kell világforradalmárnak vagy
nihilistának lenni ahhoz, hogy
Anettka mellett dadaista alapon
kiálljunk.

Ha azonban sem az avant-
garde életrepofozása, sem pedig
az ítélőerő és ízlés abszolút kiir-
tása nem célunk, legjobban
tesszük, ha a hagyományhoz
nyúlunk vissza. Fél Németország
nem találta röhejesnek, ahogy
Göring öltözött, és biztosak lehe-
tünk, hogy valahogyan szépnek
találták a náci egyenruhákat. Ez-
zel szemben a munkásság saját
proletáröntudatát, a középosz-
tály a kultúrát, a hagyományt és
az ízlést szegezhette, ha elkerül-
ni kívánta saját gleichschal-
tolását. Maradjunk a középosz-
tálynál és a józan észnél. A józan
ész helyből azt diktálja: ne vásá-
rold meg azt az inget szemérmet-

len áron, amelyet két év múlva
szégyellni fogsz a főnök, a bará-
tok és a barátnő előtt. Divat és
individuum viaskodik itt egy-
mással: előbbi létezésének pilla-
natát örökkévalóságnak maszkí-
rozva parádéztatja a kirakatban,

utóbbi kétségbeesetten keres ka-
paszkodót a kívülről érkező im-
pulzusokkal szemben. Segít-
sünk magunkon: ha egyszer
édesanyánk megtanította, hogy
pamutingben kap levegőt a bőr,
és nem lesz fél nap után csípős
oroszlánszagunk, akkor ragasz-
kodjunk tanácsához. Mert a tele-
vízió a szagot nem közvetíti, de
mi csillogó ingünkkel egy valóbb
világban ettől még válthatunk ki
tömegoszlató hatást, és akkor
legfeljebb a legendásan rosszul

öltöző magyar rendőrség fog
minket a – környezetvédelem je-
gyében újrafelhasználható –
könnygázpatronként alkalmaz-
ni. Azt a stratégiai döntést is
meg kell hoznunk, hogy társa-
dalmi fellépéseink célja a figye-
lem felkeltése-e. Mert a tévé arra
van, hogy nézzék – nekünk le-
hetnek más vágyaink az életben.
És a röhejfaktor, persze, hogy
megint Göringet cibáljuk elő. Vi-
szont Thomas Mann fényképeit
nézegetve ma sem „simogatja
meg rángó szánkat a mosoly”.
Nincs az az egyszerű világoskék
ing és bordó, kék vagy harántcsí-
kolt nyakkendő, amiben egy fér-
fi nagyon rossz benyomást tud-
na kelteni. És persze számtalan
más hasonló kombinációt lehet-
ne mondani, válogasson ki-ki íz-
lése szerint. Gond talán akkor
van, ha ingünk s nyakkendőnk
összhatása elkezd egy Vasarelly-
festményére emlékeztetni, vagy
ha a tükörbe nézve a
Diszkópatkányok című film
egyik jelenete idéződik meg, el-
űzve a délutáni teázás során
ránk tört vágyat a kis, narancs-
ízű madelaine után.

Komolyra fordítva a szót: az
ízlés hiányának legbiztosabb jele
a befolyásolhatóság. Igenis létez-
nek tiszteletreméltó hagyomá-
nyok az öltözködésben, és sem-
mi sem indokolja, hogy kiszol-
gáltassuk magunkat a gagyit
standardizáló impulzusoknak,
melyek a média felől érnek ben-
nünket. Ahogy a nemzetközi
bankárvilág haragoskék vagy
kockás ingen és baszomnagy
nyakkendőcsomón nyugvó rep-
rezentációs sémáihoz sem kell
alkalmazkodnunk. Már ha főnö-
künk nem várja el, hogy az
international business elite sajá-
tos, fantáziátlansággal keveredő
rikításával bizonyítsuk professzi-
onalizmusunkat tárgyalópartne-
reink előtt. De engedtessék meg,
hogy ne fogalmazzunk meg elő-
írásokat. Elég, ha érezzük, mi a
gáz, és megtanulunk tartózkod-
ni tőle.                 – MOLNÁR GÁBOR
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Az emlékezés állítólag kollektív, társadalmi folya-
mat. Csoporttagság és szocializáció határozza
meg, mire és hogyan emlékezünk. Hogy ezt a
tételt egy gyors empirikus teszt révén igazoljuk
vagy cáfoljuk: ki mire emlékszik a magyar
demokrácia első évtizedének divattörténetéből?

Diszkópatkányok és narancsízű madelaine

Az öltözködõ ember

Er
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Divat és individuum



z a cikk a nagyik dicsérete.
Vannak tevékenységek,
amelyekhez a nagyik nélkü-

lözhetetlenek. A rafting nem tar-
tozik ugyan közéjük, és most azt
is kihagynám, hogy a nagyik
azok, akik képesek hajnali há-
romkor borsót pucolni a konyhá-
ban, mert 25 éves unokájuk nem
jött haza az utolsó busszal, és meg
akarják várni őt. (Az unoka erről
mit sem sejtve, enyhén szalonspic-
cesen, a Cserkészindulót ordítva
gyalogolja végig az utolsó három
kilométert a csepeli éjszakában,
és alusznak a magyar tanyák.) Azt
is hagyjuk, hogy a nagyik érdem-
telen és tróger unokáik kiapadha-
tatlan logisztikai és financiális bá-
zisát jelentik: úgymint lekvár-, sü-
temény-, májpástétomfront, elsö-
rözött ösztöndíj mián nyújtott
gyorssegély. Mindig ott állnak a
vártán, pedig a nyugdíjuk annyi,
mint a mi felturbózott locsolópén-
zünk. A nagyikat néha megszállja
ugyan valami chiliasztikus má-
mor: ilyenkor félnapokat is eltöl-
tünk azzal, hogy Érd-Elviramajor
területén együtt hajszoljuk a
„Maliga emléke” fedőnevű, szu-
pertitkos NATO-fejlesztésű bőter-
mő meggyfát, és ha megvan, mel-
lérakunk néhány rakétaborókát
is, hogy el ne dőljön az a rohadt

Maliga egyedül. Szóval nem erről
lesz szó: mindezek a mentális
struktúrák körébe tartoznak, és
mint ilyenek, állandók. A nagyi-
kat pontosan ezért kell elkísérni a
piacra, az az ő életük, ők még egy
másik kor gyermekei, egy másik
életvilág szabta ki a létezésüket.
Ez a világ, minden torzságával és
visszavonhatatlan elmúlásával
együtt rokonszenves: nagyijaink
számára lüktető rögvalóság a
Boráros téri elevátor lebombázá-
sa 1944 késő tavaszán, Anna fő-
hercegnő látogatása a gödöllői
dzsemborin és bizony-bizony Rajk
elvtárs lelkesítő szózata a gyári
munkásokhoz, valamint az, hogy
a Todorovék lánya, akinek sze-
génynek az a lüke gyereke van,
most elköltözött a férjétől, és ösz-
szeállt a Pistivel, tudod, aki mű-
tősfiú a kórházban, és a szüleivel
együtt voltunk 1967-ben
Cottbusban, amikor nagyapád
egyedül nézte végig a szabadtéri
mozi összes vetítéseit a zuhogó
esőben, na szóval ők. 

A piac az a világ, ahol a magyar
élet valamennyi értéke, eszmei és
szellemi irányzata egybesimul: a
Fourier–Proudhon–Marx–Zacsek
Gyula-vonalon haladók láthatják,
hogy milyen az, amikor valaki
nappal földművelő, este filozófus,

Németh László Kert-Magyarorszá-
gának hívei is gondolhatják, hogy
a Kapások-ban egy való élet esz-
szenciáját kapják és a Károlyi
Sándor–Zselénszky Róbert-
agráriusok-Hangya Szövetkezet
irányzat hívei sem csalódnak. A li-
berálisoknak pedig a szabad-
verseny jut doszt. Egyedül a
merkantiltőkének nincs itt terep,
de sírjon ezen a báró Ullmann.  

Piacra menni már pénteken is
érdemes, de az igazi a szombat
reggel. Minél korábban annál
jobb. A lényeg: nagyival menjünk.
Ilyenkor nem kell szégyellni a két-
kerekű, bevásárlószatyorral kom-
binált kiskocsit, a vak is láthatja,
hogy pusztán a nyers izomerőt
szolgáltatjuk; segítünk, tehát a de-
monstráció kevésbé égő, mint be-
lépni a Magor-mozgalomba. Ki-
csit kínosabb, amikor a nagyink
hangosan dicsekszik velünk Frici
bácsinak meg a feleségének, hogy
mindjárt diplomát fogunk kapni.
Ilyenkor igyekszünk álcázni ma-
gunkat egy focipálya-méretű lán-

gossal.  A piac egyik állandó da-
rabja az eladók mellett a Bolond
Józsi, aki fején nyűtt vasutassap-
kával, kissé részegen, ordítozva,
már negyven éve csapkodja a női
hátsókat szatyrával, de nem bánt-
ja senki, olyan, mint Bugacon a
lovasbemutató, a hellyel jár. 

Nagyink a család betevőjének
megszerzéséért jár a piacra, szoci-
ális szempontjai nincsenek. Míg
édesanyánk megsajnálja a nénit,
aki az utolsó fej karfiolját nem
tudja eladni, és megveszi tőle, na-
gyink hasonló alkalmat rendkívü-
li lehetőségnek tart egy isztambu-
li volumenű alkura. Könyörtele-
nül kiaknázza a helyzetet: ilyen-
kor rendszerint kiderül, hogy a
gyámoltalan eladó is szívós darab,

és körülbelül annyira szánalomra
méltó, mint egy nagyobbacska
csapásmérő flotta, inkluzíve anya-
hajók. Ám az elkeseredett és sze-
mélyeskedéstől sem mentes vita
végén hirtelen csodálatos harmó-
nia uralkodik el a feleken. Mi köz-
ben oda sem merünk nézni, mert
félünk, hogy másnap „Halálos ké-
selés a piacon – Nem adta a karfi-
olját” – címoldallal jelenik meg
valamelyik bulvárlap (a fotón na-
gyink bevásárlókocsija, az árus
vérével borítva), ám ők az ár meg-
állapítása után túláradó nyájas-
sággal szólnak a másikhoz
(„Szatyrot kér, kedveském?”).
Vannak eladók, akik vagy frissen
érkeztek a szakmába, vagy eleve
rosszindulatúak: teljességgel ab-
szurd állítást fogalmaznak meg
arról, hogy az adott palánta évelő,
nem is kell bevinni télire vagy va-
lami hasonlót. Nagyink régi ker-
tészdinasztia sarja, az ilyen kije-
lentésekkel úgy van, mint don
Matteo, a calabriai N'Dragheta fe-
je, akinek tarkójára apró toc-

kosokat mérve magya-
rázzuk, hogy pizzare-
ceptje vacak: az akció
átmenetileg vagánynak
tűnik, még tetszhet is a
sértettnek, de az ellen-
csapás mellett elbújhat
a birodalmi lépegetők
támadása, az biztos. 

A túlélésért folytatott harc leg-
végső állomása az, amikor a kissé
rövidlátó eladó tenyeréből na-
gyink maga veszi el a visszajárót,
és megítélésünk szerint ez az ösz-
szeg kissé magasabb az előzőleg le-
szurkolt vételárnál. Amikor ezt
szóvá tesszük a buszon, hálátlan
kölyöknek nevez minket, és súlyos
csend telepszik közénk, amely
akár másfél órát is eltarthat, végül
a nagyink töri meg: „Úgy gondol-
tam, hogy ebédre mégis paradicso-
mos májat csinálok, mert tudom,
hogy szeretitek.” Mi erre készség-
gel beismerjük, hogy nagyink pon-
tosan vette el a visszajárót. Nem ér-
dekel, hogy mit szól mindehhez a
Transparency International. Élje-
nek a nagyik!                    – R. R.  
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Ez egy árokbetemetős cikk. Megpróbáljuk feltöl-
teni azt a mélységes mély generációs szakadékot,
amelyet Horn Gyula kezdett el szorgalmasan ás-
ni 1997–98 folyamán felhevült emberbaráti gesz-
tusból. Ő próbálta feltuszkolni a nyugdíjasokat a
Malév gépeire jutányosan, miközben Ernő bácsi-
ról a harmadikról pontosan tudom, hogy utálja a
repülést, pánikbetegsége van, helyette mégsem
mehettem volna példának okáért én. Ezt a ne-
heztelést sokminden súlyosbította az évek folya-
mán, s a javuláshoz biztosan nem járult hozzá az
sem, hogy rajtakaptam Ernő bácsit, amint
emeszpés szórólapokat tömköd a postaládánkba.

E

Éljenek a nagyik! • Szombat reggeli rituálé

Piac, a minden
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» A piac egyik állandó darabja
az eladók mellett a Bolond Józsi,
aki fején nyűtt vasutassapkával,

kissé részegen, ordítozva, már
negyven éve csapkodja a női hát-

sókat szatyrával «
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Medgyessy-kabinet minden-
kinek levert egy takarékos-
sági sallert, a budapesti-

eknek azonban a másik orcája
is sajog. Mert – s itt engedjék
meg, hogy halmazati büntetés-
ként visszatérjek a hasonlathoz
– a szegény budapestieket az ág
is húzza. Medgyessytõl és Lász-
ló Csabától képet kaphattunk,
hogy miként fest a közgazdász
bankárok hatalomgyakorlása.
Ha a polgárok nagy megmo-
gyorózása munkacímet viselõ
kísérletbe nem is hozott új
színt, mindenesetre tekert még
egyet mindannyiunk legféltet-
tebb bõrerszényén a kenyai uta-
zó jogász bankár Draskovics, a
maga 120 milliárdjának elõve-
zetésével.

A fõvárosiak a koalíciótól
mindezeken túl állami garanci-
át (ÁG!) kaptak arra, hogy
Demszky Gábor az elfoglalt
thaiföldi földije Budapesti hely-
tartójaként teszi a fincsit a nép-
pel. Emlékszünk, a banki hitel
ügyintézõ, szociológus városve-
zetõ és a miniszterelnök legen-
dásan jó baráti kapcsolata mi-
att „kellett” odaszavazni, hogy
aztán felvirágozzék Budapest.
Nézzünk hát a teljesség igénye
nélkül néhány adatot a virág-

zást szegfûsödésében megélõ
városból: 36 százalékkal emelt
csatornadíj, a legkeményebb
ütésváltások apropója. Polgári
körösök tiltakoztak: Nem fizet-
jük Demszky mocskát transzpa-
renssel a Városházán, majd a

döntés meghozatala után kites-
sékelõdtek az ülésterembõl.
Ennyit a szabad vélemény-nyil-
vánításról. 18 százalékkal emelt
tömegközlekedési viteldíjak
(ezen belül a diákokra kiegészí-
tõ csapás extra emelés formájá-
ban). Persze a BKV közel van a
csõdhöz a mostani viteldíj eme-
lés azonban csepp a tengernyi
hiányban. Amíg azonban mi a
BKV-n utazgatunk (mer’ utazni
élvezet) addig a Budakeszi ille-
tõségû fõpolgármester Audi
Allroad Quartro-ján – pontosí-
tás: a budapesti adófizetõk Au-
di terepjáróján – érkezik mun-
kahelyére. De – válaszolta Gá-
bor, amikor elérte az obligát
kérdés: Nem kellene egy olyan

kocsi, ami tekintélyt parancso-
ló, dinamizmust sugárzó és egy
szabaddemokrata bürgermeis-
ter méretû EP-listavezetõt is ké-
pes magába fogadni? Ismerve
egyébként a fõvárosi úthálóza-
tot, teljességgel érthetõ, hogy a
terepjáró képességekkel szerelt
gépcsoda mellett döntött.

A panelben élõ kedves fo-
gyasztóknak is jól befûtöttek. A
távolságot fûtésszámla formájá-
ban megkapod: óriás lesz… 12
százalékkal emelték. A szeme-
tet is már 15 százalékkal több
pénzért szállítják el, s ha mind-
ez a sok jó sírba tenné szegény
anyádat, 10 százalékkal emelt
kegyeleti szolgáltatás díjaival
kell farkasszemet nézned. Itt

már a kéményseprõ sem hoz
szerencsét: 11 százalékkal
emelte a szocialista, szabadde-
mokrata többség a kéménysep-
rési díjakat. Milliárdok és
százalékok…, állítólag így lesz
jó nekünk. Mint az ‘50-es évek
viccében. A lefüggönyözött ab-
lakú kocsiból kilépõ bõrkabáto-
sok becsöngetnek a lakásajtón:
érted jöttünk, nem ellened!

Ez tehát a fõváros porosab-
bik oldala. Van egy csillogósabb
is, melynek fényét a Korda-, Ma-
gyar-, Tasnádi-, Juhász-villák
mûmárvány kerítésoszlopai
tükrözik vissza. Komoly dönté-
sek meghozói a zöld övezetbõl.
Szociológiai értelemben az
árrugalmatlan réteg. Akiknek

mindegy, hogy egy liter tej 200
forint vagy kétezer. Mert egyfe-
lõl nem isznak tejet, másfelõl
ha mégis, akkor a pultos nénit
is megvehetnék hozzá élõsúly-
ban. Bár a városvezetõ nem so-
rolható fent említett lokálpatri-
óták körébe, viszonyítási alap-
ként azért érdemes rögzíteni,
hogy 201 ezer forintos havi
költségtérítést vesz fel, fõpol-
gármesteri illetménye pedig
671 550 forint. Ezzel már nincs
mit szégyenkezni a saját
tiszteletdíjukat gondosan emel-
getõ Medgyessy-kabinet tagjai
körében, de még a vállalkozói
réteg elõtt sem. Pénz, amely le-
hetõvé tesz. Aminek révén hó-
dolni lehet a szenvedélynek, vö.
kenyai lazítás, thaiföldi pihi.
Bár aki igazán ügyes, az utazá-
sait közpénzbõl intézi. Szegény
Irma néni elejtené a csirke-
farháttal tömött szatyrát, ha
megtudná, hogy Demszky Gá-
bor nettó nyolc napja Rio-ban,
Sao Paulo-ban mennyibe ke-
rült. Nekünk meg neki. Szeren-
csére sosem fogja megtudni.

Mint ahogy azt sem, hogy kö-
rülötte világváros épül. Mibõl
tudhatná, mibõl tudhatnánk?
Talán a négyes metró körüli
küzdelmes 13 év, ami a nevéhez
köthetõ. Más egyéb nagy beru-
házás? Igen, ott az úr hátul, pa-
rancsoljon: két Duna-híd, meg,
hogy a Moszkva teret felújítja.
Igen, errõl valóban volt szó. Ne-
vezzük a közérthetõség kedvé-
ért ígéretnek. De mi az, ami
megvalósult, vagy legalább el-
kezdõdött? Talán az Európai
Uniós SZDSZ-kampány. Amo-
lyan elõvágás jelleggel. Mert-
hogy Gábornak valami kapcsán
mégiscsak szerepelnie kell. Az
ember, aki periszkópként buk-
kan a felszínre, hogy alásüly-
lyedt pártjának társadalmi kap-
csolataként kicsit bugyborékol-
jon, nézegessen körbe, mi a fe-
ne zajlik itt valójában. Aztán
kukucska vissza, nagy levegõ, a
sodródás vége felé közelít.          

– Z. E.

Takarékossági saller és kisded jétékok • Értünk jönnek, nem ellenünk

Világvárost építünk le
DDeemmsszzkkyy  GGáábboorr  eeggyy  áágg!!  SSookk  mmiinnddeenntt  mmoonnddttaakk  mmáárr
rróóllaa,,  ddiiccssõõíítteettttéékk  ééss  ppoorrbbaa  aalláázzttáákk,,  eezztt  aazzoonnbbaann  eedd--
ddiigg  mméégg  sseennkkii  nneemm  íírrttaa  llee..  BBuuddaappeesstt  ppoollggáárraaiinnaakk
ttööbbbbssééggee  ppeeddiigg  áággrróóllsszzaakkaaddtt..  EEggyy  jjeelleennttõõss  rréésszzüükk
mmáárr  sszzaakkaaddnnaa  lleeffeellee,,  sszzaakkííttaannaa  ee  vváárroossvveezzeettéésssseell,,  aa
nnééggyy  éévv  aazzoonnbbaann  nnaaggyy  iiddõõ..  AAkkiinneekk  eeddddiigg  nneemm  vvoolltt  vvii--
lláággooss,,  hhooggyy  mmiitt  iiss  jjeelleenntt  aa  ttööbbbb  ppéénnzztt  aazz  eemmbbeerreekk--
nneekk,,  ttööbbbb  ppéénnzztt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk  vváállaasszzttáássii
sszzllooggeenn,,  aazz  ffeebbrruuáárr  eelleejjéénn  aa  sszzáámmlláákk  kkéézzhheezzvvéétteelleekkoorr
mmeeggvviilláággoossooddhhaatt..

A

»Ha a polgárok nagy megmogyorózása munkacímet
viselõ kísérletbe nem is hozott új színt, mindenesetre
tekert még egyet mindannyiunk legféltettebb bõrer-

szényén a kenyai utazó jogász bankár Draskovics, a
maga 120 milliárdjának elõvezetésével «
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iindulópontunk a Hó-
hegy lábánál épült
Puchberg. Bizonyára so-

kan tudják, hogy itt dolgozott
Szabó József magyar cukrász, a
híres marcipánszobrász. Õ
már nem lakik itt, üzemét 
és üzleteit Magyarországra
telepítette, ám a városkában
üzlete nélkül is bõven van lát-
nivaló, minden megtalálható,
ami egy korszerû alpesi üdülõ-
helyhez hozzátartozik, a vár-
romtól a kellemes fürdõn át a
sífölvonóig. A hegymászás elsõ
akadályának legyõzése, ha nem
engedünk semmiféle csábítás-
nak, irány a Hóhegy! Az igazi
turisták gyalog vágnak neki a
hegyóriásnak, mi a fogaskere-
kû vasutat választjuk. 1899-
ben adták át a pályát, nosztal-
giajáratként még mindig az
eredeti gõzüzemû szerelvény
közlekedik rajta. Indulás elõtt
a vasutasok körbeállják a moz-
donyt. Nem tudni, aggodalom-
mal vagy elismeréssel szemlé-
lik-e, mindenesetre mûködik.
De utazhatunk a pár éve Ame-
rikából vásárolt motorvonattal
is, mindkettõ bõ óra alatt
gyürkõzik meg az 1200 méte-
res szintkülönbséggel. A hegy
derekán, a kitérõnél deszkabó-
déban frissen sült buktát árul-
nak, magyarul is hirdetve: lek-
város, túrós. Ne hagyjuk ki! A
végállomásnál található szállo-
dában már úgysem igazán a mi
pénztárcánkhoz szabták az ára-
kat. Helyette, hódolva az Auszt-
riát átjáró Ferenc József-kul-
tusznak, nézzük meg inkább
egy közeli szirten azt a kápol-
nát, ahol az errefelé vadászgató
császár imádkozott a meggyil-
kolt Erzsébet királyné lelki üd-
véért.

Ezután következik a neheze.
A végállomástól enyhén emelke-
dõ gyalogút visz az elsõ mene-
dékházig (Damböckhaus, 1810
m). Eddig, ha nem is magas, de
lapos sarkú cipõben el lehet jut-
ni (legfeljebb bokaficamot koc-
káztatva), innen azonban köte-

lezõ a bakancs és a bot. A
kevésbé elhivatottak itt felad-
hatják, ehetnek, ihatnak, mele-
gedhetnek és társaloghatnak. A
következõ menedékházhoz, a te-
tõn épült Fischerhüttéhez
(2063 m) csúszós sziklákkal és
tócsákkal, nyáron is hófoltok-
kal tarkított meredek, szakadé-
kos út vezet. Itt fák vagy cser-
jék nem nõnek, legfeljebb ha-
vasi virágok. Akik nem elõször
járnak a Hóhegyen, mesélik,
hogy eszményi idõben nem
csak a nyugat-magyarországi
szigethegységekre és a Fertõre
nyílik kilátás,  de egyfelõl Bé-
cset, másfelõl pedig az Alpok
számos vonulatát is bea-
zonosíthatjuk. Ha az idõjárás

kevésbé barátságos, de még vi-
szonylag kegyes hozzánk, akkor
a felhõk fölé kerülve remek nap-
fürdõben lehet részünk, de csak
néhány csúcsot és zergét lát-
hatunk. Csakhogy gyakori a sû-
rû köd, az esõ, a goromba szél –
ilyenkor elátkozhatjuk magun-
kat, miért is vállalkoztunk Hó-
hegy-mászásra. Szerencsére a
fenti menedékház barátságosan
fogadja a vándort mindazzal,
ami a csaknem kétszáz éves al-
pesi turistakultúrához hozzátar-
tozik: egyszerû, fûtött belsõ, szál-
láslehetõség, meleg ételek, italvá-
laszték. Jól gondolja meg magát,
aki a hely szellemének hódolva
enciánpálinkát kíván inni: átme-
net a patkányméreghez, azonnal

szilva- vagy körte snapsszal kell
elfelejtetni. A Hóhegy fémke-
reszttel jelölt csúcsát látni kell,
innen már nincs messze, a ka-
paszkodó elhanyagolható mérté-
kû (2075 m).

A bejárt útvonalon visszaérke-
zünk Puchbergbe. A sokféle kí-
nálkozó program közül baráti ta-
nács segít választani. A központ-
tól öt kilométerre egy völgykat-
lanban toronymagasból vízesés
zuhog. A közeli parasztvendéglõ
tõle vette a nevét: Wasserfallwirt
zur Sebastianhütte. Stílusa vere-
tes giccsekkel tûzdelt alpesi ro-
mantika, ahogyan az idegenfor-
galmi divat elõírja, ám ez senkit
ne zavarjon, az ételkínálatban és
az ízekben nem csalódunk. Leg-
feljebb a vonalainkra érdemes vi-
gyáznunk, mert egész napos törõ-
dés után az ember hajlamos a lak-
mározásra. Ráadásul kiváló házi
fõzésû sör kapható: nem dúsítják
szénsavval, csak egyszer hûtik és
nem szállítják. Puchberg egyéb
nevezetességeire majd legköze-
lebb szakítunk idõt.  – KOCSIS IRMA
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Már hó takará el a bérci tetõt

K
HHiivvaattaalloossaann  SScchhnneeeebbeerrgg..  AAllssóó--AAuusszzttrriiáábbaann,,  BBééccssúújj--
hheellyyttõõll  kkiisssséé  ddééllnnyyuuggaattrraa,,  mmiinntteeggyy  5500  kkmm--rree  ffeekksszziikk..
BBaarrááttii  ttáárrssaassáágg  ffoorrddííttoottttaa  llee  aa  nneevvéétt  mmaaggyyaarrrraa,,  mmiiuu--
ttáánn  ttööbbbbsszzöörr  mmeeggmmáásszzttaa  ééss  mmeeggggyyõõzzõõddöötttt  rróóllaa,,  hhooggyy
jjóó  hheellyy..  MMééllttáánn  aazzéérrtt  iiss,,  mmeerrtt  ttiisszzttaa  iiddõõbbeenn  MMaaggyyaarr--
oorrsszzáággrróóll,,  SSoopprroonn  kköörrnnyyéékkéérrõõll  ééss  aa  FFeerrttõõ--ttóó  mmeelllléé--
kkéérrõõll  mmeeggppiillllaanntthhaattóó..  AAzz  eesszztteennddõõ  jjeelleennttõõss  rréésszzéébbeenn
hhóó  bboorrííttjjaa  aa  hhaattaallmmaass  mméésszzkkõõ--ttöömmbböött,,  aazz  AAllppookk  kkee--
lleettii  bbáássttyyáájjáátt,,  mmeellyy  nneemm  ccssiippkkééss  oorrmmookkkkaall  bbüüsszzkkééll--
kkeeddiikk,,  hhaanneemm  ffeennnnssííkkrraa  eemmlléékkeezztteettõõ  tteettõõvveell,,  eezzéérrtt
öösssszzeettéévveesszztthheetteettlleenn..  

Szédítõ kilátások •Bukta és kaiser

Hóhegy

H I R D E T É S



z egyúttal azt is jelenti,
hogy lehet az egyik dûlõ-
ben egy kicsit rosszabb a

termés, míg a másikban lehet
kiváló borszõlõt szüretelni. Ér-
dekességként, de – a szavazatu-
kat a villányi borokra leadók né-
pes tábora miatt – csak félve
jegyzem meg, hogy itt a napsü-
tötte órák száma maga-
sabb, mint a Villányi-
hegység lábainál. A vidék
határát a Duna adja, az
északi lejtõket pedig oly-
kor Paks radioaktív fel-
hõi sugarazzák be. Ko-
rábban külön tartották
számon a Szekszárd, va-
lamint a Belsõ Somogy,
Tolna borvidéket. A leg-
utóbbi évekig azonban
már csak szekszárdi borokról
hallhattunk. Az 1997-es tör-
vénymódosítással újra megje-
lent a Szekszárdot körbeölelõ
három vidék – Tamási, Bony-
hád és Tolna körzetközpontok-
kal – önálló, Tolnai borvidék-
ként történõ megnevezése. A
mélyen fekvõ agyagréteg felett
laza löszös talaj keveredik a vi-
dékre jellemzõ vörös színû vá-
lyogtalajjal. 

Az átkosban Szekszárdot eltil-
tották a bikavér névhasználatá-
tól. A szocializmus idejének cél-
kitûzése az volt, hogy az Egri Bi-
kavérbõl valódi exportmárkát
csináljanak. A célkitûzés meg is
valósult: a nagyipari termeléssel
elõállított boroknak szinte kor-
látlan piaca nyílt a KGST orszá-
gokban. Ez azonban semmit
sem jelentett a bor minõségére
nézve, sõt. A bikavér megszûnt
minõséget jelenteni, elvesztette
eredeti karakterét. Pedig a bika-
vér, amelynek alapját a kadarka
adta, egy igazán zamatos, tüzes-
fûszeres, sötét vörös bor. A ka-
darkánál pedig álljunk meg egy
pillanatra. A fajtát a török hó-
doltság idején honosították meg
a törökökkel szövetkezõ, tõlük
adományokat remélõ és nekik
adózó szerbek. A kadarka  na-
gyon kényes szõlõfajta: más faj-
tákhoz képest könnyebben rot-
had, ritkábban ad igazán jó ter-
mést, nehezen viseli a nagyüze-
mi mûvelést, ezért az antivilág-
ban termesztése erõsen vissza-
szorult. Helyét nagyrészt a kék-
frankos váltotta fel. Az utóbbi
években azonban egyre többen
telepítik újra, az ízében oly kü-

lönleges, a világfajták ízvilágától
teljesen eltérõ, ma már hun-
garikumnak számító kadarkát.
Az ültetvények többségét azon-
ban még mindig a kékfrankos
adja, amely itt a talajadottságok
miatt fûszeresebb, mint másutt,
mellette jellemzõ még a merlot
és a cabernet. A fehérborok in-
kább a tolnai borvidékre jellem-
zõek, olaszrizling és chardonnay
a leggyakoribb fajták.

Kóstoló 
KKaaddaarrkkaa:: a 2002-es évjáratból fi-
gyelemre méltó minõséget ért el
Takler Ferenc és a Liszt Pincé-
szet (Domaine Gróf Zichy már-
kanévvel kerül forgalomba).  BBii--
kkaavvéérr:: a legjobbakat Veszter-
gombiék és Takler Ferenc a
2000-es szüretbõl töltötték pa-
lackba. KKéékkffrraannkkooss:: a Takler és
a Dúzsi pincészetek sosem okoz-
nak csalódást, barrikolva
Vesztergombiék értek el figye-
lemre méltó színvonalat. RRoozzéé::  a
szekszárdi rozé klasszikusa
Dúzsi Tamás. AA  ttoollnnaaii  ffeehhéérreekk
kköözzüüll::  Chardonnay a Liszt pincé-
szettõl Chateau Kajmád márka-
névvel. CCssúúccssbboorrookk:: Takler Fe-
renc 2000-es Regnum cuvée-je,
valamint az idei év legsikeresebb
magyar bora, a Vesztergombi
pincészet 2000-es Csaba cuvée-
je.                      – KUPPER ANDRÁS
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SSzzéépp  vvaaggyy,,  ggyyöönnyyöörrûû
vvaaggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  ddee
bbeennnnee  iiss  aa  sszzeekksszzáárrddii  ttaa--
lláánn  aa  lleeggsszzeebbbb  bboorrvviiddéé--
kküünnkk..  LLeeggiinnkkáábbbb  aa  vváállttoo--
zzaattoossssáággaa  mmiiaatttt::  SSzzeekk--
sszzáárrdd  kköörrnnyyéékkéénneekk  hhéétt
ddûûllõõjjee  vváállttoozzaattooss  mmiikkrroo--
kkllíímmáátt  bbiizzttoossíítt..  

P U N C S . F I D E L  G A S T R OP U N C S . F I D E L  G A S T R O

A történelmi Magyarország
borvidékei (II.)

Szekszárdi 
és tolnai
borvidékek

E H I R D E T É S

»Töltsd meg, testvér, poharamat,
Hadd öblítem a torkomat!
Mert a pohár megtöltve jó,

Az én torkom öblítve jó.

Töltsd meg öcsém a pipámat,
Hadd füstöljem ki a számat!

Mert a hús is füstölve jó,
A bor pedig mindenre jó.«

A Balkánrõl került hozzánk a kadarka



eszthelyen vízparti büfé
ablakára applikált felirat
hirdeti: „Tócsi sajtal,

tejfölel”. Az egyik kedves hölgy-
vendég szóvá teszi, hogy valami
hiba csúszott a feliratba, hiány-

zik egy „t” és egy „l”, legyenek
szívesek kijavítani. A büfés asz-
szonyság mentegetõzik egy ki-
csit, miszerint kapkodva kellett
kiírnia, majd a biztonság kedvé-
ért megkérdezi, hogy honnan is
hiányoznak betûk. Végül ígéretet
tesz a probléma azonnali felszá-
molására – hogy aztán maradjon
minden változatlanul. 

A Közgázon egy konferencia
apropóján „A XXI. Század Válla-
lata, Nõi Mosdó” útjelzõtáblák
adják decensen tudtunkra, mi-
ben is van a bizinisz az új évez-
red hajnalán. A Tisza-tóhoz veze-
tõ út mentén a fájdalmasan hét-
köznapi megállni tilos táblát tet-
ték érthetõbbé és élvezhetõbbé
értõ kezek „Az út szélen is” ki-
egészítéssel. Hasonlóképpen egy
bérház kapuján a minden házi-
rendben elsõ fõszabályként meg-
jelenõ „Kérjük a kaput becsuk-
ni!” felirat kapott értelmezõ jel-
legû hozzáfûzést, miszerint
„Csukd be az ajtót, buzikám!”.
Az elfojtott szenvedélyektõl fû-
tött nagyvárosi szubkultúra má-
sik szép példája a „Szeretnék
gratulálni, annak a mocskos ge-
rinctelen féregnek, aki ellopta a
IV. emeletrõl a virágokat! Remé-
lem, hogy anyádnak vitted a te-
metõbe!” tartalmú kiáltvány egy
lépcsõházi üzenõfalról, melyet a
szanalmas.hu tett közkinccsé.

A végére maradt legédesebb
felfedezésünk, az esztergomi piac
elõrecsomagolt édességeket áru-
sító bódéján elhelyezett, szívhez
szóló „Ne tedd tönkre a sütit!”
felirat. A sütemények jövõje felett
érzett aggódás a helyi folklór
masszív eleme lehet, hiszen a töb-
bi, hasonló profilú pavilonon is
„Ne törd össze a sütit! Ne pakolj
rá!” és hasonló üzenetek fogad-
nak. Melegség önti el keblünket,
hogy sikerült meghaladni a ki-
szolgáltatott nõk, a szenvedõ kis-
kutyák és a magasra szerelt vil-
lanykapcsolók terhét nyögõ gyer-
mekek unalomig ismert problé-
máit, s végre a méltatlanul mellõ-
zött süti-jogi küzdelmekre helyez-
ni a hangsúlyt.                 – TURUL

P U N C S . B U H E R AP U N C S . B U H E R A
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HHiivvaattaallooss,,  ffééll--  ééss  nneemm  hhii--
vvaattaallooss  ffeelliirraattookk  öözzöönnee
kköösszzöönn  rráánnkk  lléépptteenn--nnyyoo--
mmoonn..  ÜÜzzeenn  aa  kköözzööss  kkéépp--
vviisseellõõ,,  aazz  úújjssáággkkiihhoorrddóó,,
aazz  oosszzttáállyyffõõnnöökk,,  aa  ppoossttááss
ééss  aa  lliiffttsszzeerreellõõ..  UUggyyaann  aa
kkéézzíírráássssaall  kkéésszzüülltt  éélleettvvee--
zzeettééssii  úúttmmuuttaattóókk  eellttûûnnõõ--
ffééllbbeenn  vvaannnnaakk,,  áámm  sszzee--
rreennccsséérree  aa  nnyyoommttaattootttt
mmeeggoollddáássookk  iiss  ttoovváábbbbvvii--
sszziikk  aazz  öörröökkssééggeett  ééss  õõrrzziikk
ssaajjááttooss  bbáájjuukkaatt..

Hétköznapi írásbeliségünk

A felirat
közös
ügyünk

KRESZ haladóknak

K



M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ

szovjet csapatok mögött Ma-
gyarországra érkezõ kom-
munisták tanultak a Ta-

nácsköztársaság idején elkövetett
„hibáikból”. Hiszen 1919-es mini-
mális vidéki támogatásukat – az
erõltetett kolhozosítás mellett –
döntõen primitív egyház- és vallás-
ellenességük okozta. Az egyházak-
kal kapcsolatban Rákosi Mátyás
1945. november 22-én a Központi
Vezetõség ülésén úgy fogalmazott:
„…óvatosan kell dolgozni és ne-
künk nagyon meg kell nézni ho-
gyan és milyen formában táma-
dunk.” Így a párt propagandája
pusztán „demokratizálásról”, az
állam és egyház szétválasztásáról,
a provokációkra adott kemény vá-
laszokról harsogott. Igaz, akkor
már provokációnak minõsítették
az esztergomi érseki széket 1945
októberében elfoglaló Mindszenty
Józsefnek a szabadságjogok korlá-
tozása elleni határozott fellépése-
it. Ráadásul a kommunista hata-
lom az újonnan beiktatott érsek
körlevelének káros következmé-
nyének tudta be, hogy az 1945.
november 4-i választásokon a re-
méltnél sokkal gyengébben szere-
peltek.

A hatalom kezdetben csak
„mellékhadszíntereken” lendült
akcióba: 1946 áprilisában letar-
tóztatták a kereszténydemokrata
ifjúságot szervezõ Kiss Szalézt. Az
év végén kivégzett szerzetest azzal
vádolták, hogy a gyóntatószékben
szovjet katonák meggyilkolására

bujtogatott. Ugyanez év nyarán
két szovjet katona holttestének
elõkerülése szolgáltatott ürügyet
arra, hogy Rajk László belügymi-
niszter közel másfél ezer vallási
szervezetet betiltson. (Az állítóla-
gos gyilkosnál „megtalálták” egy
katolikus egyesület, a közel félmil-
liós taglétszámú KALOT tagsági
igazolványát.) Az 1948. jú-
niusi ún. Pócspetri-ügyet
– az egyházi iskolák álla-
mosítása elleni tüntetés
során oszlatni kívánó
rendõr meghalt – követõ
statáriális eljárásban már
nyomon követhetõ a késõbbi kon-
cepciós per, hiszen elsõrendû vád-
lottá a középbirtokos egykori se-
gédjegyzõt tették, akit „társával”,
a katolikus pappal halálra ítéltek.
(Különösen visszataszító, hogy a
perrõl „beszámoló” Szabad Nép
zárójelben közölte az elítéltek ere-
deti, németes hangzású nevét, je-
lezve: itt idegenekrõl van szó. A
lap késõbb ugyanezt teszi antisze-
mita éllel, miután a terror az ötve-
nes évek elején eléri az ÁVH veze-
tését is.)

1948 õszére az egyházakat le-
számítva szinte minden „veszé-
lyes” szervezetet sikerült felszá-
molni vagy társutassá tenni. Ra-
vasz László református püspök le-
mondatása és az evangélikus
Ordass Lajos letartóztatása után a
kormánysajtó már a „mindszen-
tyzmus” elleni harcról harsogott, s
ennek hogyanját elõrevetítette

Zakar Andrásnak, a bíboros sze-
mélyi titkárának novemberi elrab-
lása. Miután a Politikai Bizottság
megtárgyalta „A klerikális reakció
elleni harc” címû javaslatot, no-
vember 27-én Rákosi Mátyás a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának Közpon-
ti Vezetõsége elõtt mondott beszé-
dében világosan összefoglalta a ké-

szülõ per koncepcióját. Széles nép-
mozgalom követeli – állította –
hogy a párt szüntesse be türelmes
politikáját „…a katolikus egyház
reakciós és fasiszta vezetõivel, el-
sõsorban Mindszentyvel szem-
ben”, s ítélje el „bíbornoki talár-
ban garázdálkodó kémeket,  valu-
tacsempészeket, a Habsburgok
visszahívóit…” Beszédében Rákosi
szólt az érsek elleni támadás aktu-
ális okáról, a küszöbön álló kolho-
zosításról, ahol a „kulák” legfonto-
sabb szövetségeseként írta le a ka-
tolikus egyházat. A szovjet tapasz-
talatokkal példálózva leszögezte:
az 1929-30-as kollektivizálás „sike-
réhez” – mely becslések szerint 7-
8 millió halálos áldozatot követelt
– hozzájárult, hogy addigra „az
egyház gerince meg volt törve”.

A december 23-án az esztergo-
mi prímási palotában megtartott
házkutatás már közvetlenül meg-

elõzte az érsek „stílusosan” kará-
csony másnapjára idõzített letar-
tóztatását. A koncepciót különféle
eszközökkel kikényszerített tanú-
vallomások voltak hivatva igazol-
ni. Miután a vád többek között
horthysta/legitimista – egyszerre
mindkettõ! – összeesküvés volt,
ennek megfelelõen válogatták
össze a többi vádlottat. Így lett a
perben összeesküvõ-társ az érse-
ket személyesen alig ismerõ Ester-
házy Pál hercegbõl, egykor Ma-
gyarország leggazdagabb földbir-
tokosából. Számos részletkérdést
mindmáig nem sikerült pontosan
tisztázni, mivel a per dokumentu-
mainak jelentõs részét 1957-ben
megsemmisítették. S az már a
sors fintora, hogy az 1990-es felül-
vizsgálat során olyan „szavahihetõ
tanúk” megnyilatkozása alapján
állapította meg a Legfõbb Ügyész-
ség, hogy a vádlottakat „nem bán-
talmazták”, mint Péter Gábor, az
ÁVO egykori vezetõje, vagy Décsi
Gyula ezredes, a vizsgálati osztály
irányítója. Azt azonban tudjuk,
hogy Rákosi Mátyás személyesen
olvasta és rendszeresen vélemé-
nyezte a kihallgatási jegyzõköny-
veket, utasítva a „nyomozó” szer-
veket, még mit kell a vádlottakkal
beismertetniük. Így lett valutázás
a nyugati segélyek összegyûjtésé-
bõl és kémkedés külföldi egyházi
és világi vezetõkkel való találkozá-
sából.

Mindszentyrõl és rajta keresz-
tül a keresztény egyházakról az
állampártnak a propaganda-
brosúrákban, az oktatásban és a
„szakirodalomban” sikerült
rendkívül negatív képet bevésnie.
Mindmáig tartja magát például
az a nézet, hogy egy simuléko-
nyabb, „politikusabb”alkat talán
többet elérhetett volna az akkori
hatalomtól. Ezt a – talán nem vé-
letlenül terjesztett – állítást éle-
sen cáfolják a tények. Nevezete-
sen, hogy a bíboros elítélését kö-
vetõen sem állt meg a kereszté-
nyek és az egyházak elnyomása, s
egészen a hetvenes évek végéig
ültek hitük miatt börtönben pa-
pok és civilek egyaránt.      – K. L.

ÖÖttvveennöött  eesszztteennddeejjee,,  11994499..  ffeebbrruuáárr  33––88--aa  kköözzöötttt  zzaajj--
llootttt  llee  aazz  aa  kkoonncceeppcciióóss  ppeerr,,  mmeellyybbeenn  MMiinnddsszzeennttyy  JJóó--
zzsseeffeett,,  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  pprríímmáássáátt,,  eesszztteerrggoommii  éérrsseekkeett
éélleettffooggyyttiiggllaannii  bböörrttöönnrree  ííttééllttéékk..  AA  kkiirraakkaattppeerr    aazzéérrtt
éérrddeemmeell  kküüllöönnööss  ffiiggyyeellmmeett,,  mmeerrtt  ee  kkaammppáánnyybbaann  aa
ddiikkttaattúúrraa  ffeellvvoonnuullttaattttaa  mmiinnddaazzookkaatt  aazz  eesszzkköözzöökkeett,,
mmeellyyeekkeett  aa  ttöörrttéénneellmmii  eeggyyhháázzaakk  eelllleenn  eeggéésszzeenn  11999900--
iigg  aallkkaallmmaazzootttt..

„Bíbornoki talárban garázdálkodó kémek”

Egyházpolitika anno

2 6

» Számos részletkérdést mind-
máig nem sikerült pontosan tisz-

tázni, mivel a per dokumentu-
mainak jelentõs részét 1957-ben

megsemmisítették«

A
Mindszenty József



Jobbik és néhány polgári
kör által meghirdetett de-
monstráció mottója nem

feltétlenül a jézusi tanítás töké-
letes megértésérõl árulkodott:
„A népirtással fenyegetettek nem
fogják másik arcukat odatartani
itt sem.” A keresztényi vonalat
tovább gyengítette, hogy mikor a
baloldali elhajlónak nehezen ne-
vezhetõ Gyulay Endre Szeged-
csanádi püspök levelét felolvasó
rendezõ a békességrõl és a meg-
bocsátásról szóló részhez érke-
zett, szavait fütty és „Elég volt!”
kiáltások nyomták el. 

Úgy tûnik, a Jobbik fõ politi-
kai küldetésévé vált a Tilos rá-
dió sugárzási engedélyének
megvonása és sajnos többé-ke-
vésbé sikerült a parlamenti el-
lenzéki pártokat is bevonnia eb-
be a paranoid játékba. Az akció
különösen az elvileg leginkább
érintett keresztény/keresztyén
egyházak álláspontjának fényé-
ben tûnik visszásnak, hiszen a
történelmi felekezetek egyike
sem követelt súlyos szankciót, a
politika azonban keresztényebb-
nek akart mutatkozni a keresz-
tényeknél.

Hasonló tüneteket korábban
a kisebbik kormánypárt holdud-
varának egy része produkált
rendszeresen, akik egy-egy elíté-
lendõ, ámde veszélytelen esetet
túldramatizálva jutottak el a kö-

vetkeztetésig, miszerint a zsidó-
ságnak félnie kell ebben az or-
szágban. Az elmúlt jó egy hó-
napban sajnos ennek a mentali-
tásnak az édestestvére látszik
szárba szökkenni: egy rétegrá-
dió illuminált mûsorvezetõjé-
nek kijelentésétõl, egy szatiri-
kus, mindenkit alázó webzine
animációjától és egy kereszt
megrongálásától egyesek sikere-
sen eljutottak a keresztényüldö-
zés és -irtás víziójáig. A két gon-
dolkodásmód gyökerei, módsze-
rei és céljai közösek: az ellenfél
stigmatizálásából és a célcso-
port hiszterizálásából remélnek
politikai tõkét kovácsolni ma-
guknak, nem törõdve azzal,
mekkora károkat okoznak ezzel
a normális közbeszédnek.

A Fiatal Baloldal is megiri-
gyelhette a jobbikos módszere-
ket, ezért beindította saját felje-
lentõs projektjét, s lendületesen
igyekszik ledolgozni kezdeti le-
maradását. Egyszerre több fron-
tot is nyitott a polgári körök, Lo-
vas István és a Pajzs Szövetség
ellen, nem hagyva kétséget afe-
lõl, hogy a felelõs maga a
fõgonosz, a Zorbán. 

Polgári körös levelezõlistákat
szemlézõ fiatal baloldaliak az
egyik sarokban, Tilos-mûsoro-
kat jegyzetelõ jobbikmagyarok a
másikban. Boksz!

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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zen az állam, üzen a
MÁV! Január elsejétõl,
okos gondolat, korlátoz-

zák a huszonhat éven aluliak
MÁV-kedvezményét. Korlátoz-
zák? Az még nem komoly. Hát
nézzük közelebbrõl: korláto-
zás egyenlõ hétvégi haszná-
lat, amely viszont, ha ifjú
emberünk neadjisten dol-
gozik (nem tanul): egyenlõ
a kedvezmény megvonásá-
val. A nép szemében, ha a
politika veszi szájára a fiatalo-
kat: fiatalok egyenlõ diákok.
Az államháztartás szempontjá-
ból: a diákok szûkebb réteg,
nagyobb kedvezménnyel. Ja,
és hajlamosak tüntetni, ha

vesztüket érzik. A nagyobb ré-
teg, amelyiknek nincs diákiga-
zolványa, eddig 33 százalék
kedvezményt kapott, mától se-
mennyit. Ezek úgyse ugrálnak,
örülnek, hogy élnek. Elvi,
pragmatikus, politikusi dön-
tés, döntse el ki-ki maga, neki
melyik szimpatikusabb, én
személy szerint nem helyes-
lem, de ettõl még nyugodtan el

lehet lenni: majd a következõk
visszaadják, nem vagyunk vé-
rig sértve, na de. 

Na de ahogy mindez közhír-
ré tétetik, abban ocsmány ci-
nizmus és gonosz, rejtett asszo-
ciációkra építõ politikai meg-
fontolás van. Hiszen hogyan is
szól a plakát szövege? Álljunk
meg egy kicsit: plakát? Jobb
helyeken az olvashatóság hatá-
ráig összehúzott betûkkel tálal-
ják a tálalhatatlant, manapság
viszont fognak egy céget, ad-
nak neki megbízást (gondo-
lom), aszongyák a tördelõnek,
legyen jól olvasható, aszongyák
a píárosnak, mássz bele a ké-
pükbe. A megvalósítás pedig az
állomásokon olvasható. Szlo-
gen: „Mindenki ugyanúgy uta-
zik!” Képzeljük csak el, kiket
célozhat meg ez a plakát, mar-
keting óra, elsõ lecke. A célkö-
zönség belövése, úgyismint tar-
geting, hogy a marketingasz-
szisztens cicus is megértse. Szól-
hat-e egy ilyen szlogen a fiata-

loknak, akiktõl éppen kedvez-
ményt vonnak meg? Nem szól-
hat. (Vagy mégis: gondoljam azt,
hogy hú, de örülök, mától nem
vagyok igazságtalanság haszon-
élvezõje? Eszébe jutna ilyesmi

bárkinek? Jó hét évvel az
ingyenmalév után?) Ak-
kor kinek szól? Nyilván-
valóan olyanoknak, akik
örülnek ennek a döntés-
nek. Ki örül ennek a dön-

tésnek? Hadd állítsam meg ma-
gam a továbbgondolásban.

Á, legyint a MÁV, mi nem
üzenünk. Akkor tessék szépen
megnézni a mav.hu anyagait,
micsoda pontos célcsoport-
megszólításokhoz van szeren-
csénk („Ami jár, az jár”), majd
pedig vonjuk le a konzekvenci-
át: ezek kvázi uszítanak. Min-
denki ugyanúgy utazik?   – S.H.

Hysteropoly

„„MMiinnddeennkkii  uuggyyaannúúggyy
uuttaazziikk!!””  ((MMÁÁVV--ppllaakkááttookk
sszzllooggeennjjee))

„„MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  mmaa  áállllaammii  ppéénnzzeenn  ffoollyyiikk  aa
kkeerreesszzttéénnyy--  ééss  mmaaggyyaarrggyyûûllöölleett  pprrooppaaggáálláássaa..  MMiinntt
eebbbbeenn  aazz  ééppüülleettbbeenn  iiss  mmeelllleettttüünnkk,,  aammeellyy  oollyy
nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  kkiieellééggííttii  aa  ttaarrttaalloomm  ééss  ffoorrmmaa
eeggyyssééggéénneekk  mmaarrxxii  kköövveetteellmméénnyyéétt..  SSzzeennnnyyeess  kkíívvüüll--
rrõõll,,  sszzeennnnyyeess  bbeellüüllrrõõll..  HHoollootttt  mmiilllliióókkaatt  kkaapp
kkeerreesszzttéénnyy--  ééss  mmaaggyyaarreelllleenneess  mmûûssoorrffoollyyaammáánnaakk
pprrooppaaggáálláássáárraa..””  ((LLoovvaass  IIssttvváánn  ZZéérróó  ttoolleerraanncciiaa  aa
ggyyûûllöölleett  eelllleenn  ccíímmûû  bbeesszzééddee  aa  TTiillooss  RRááddiióó  eelllleennii
ttüünntteettéésseenn,,  jjaannuuáárr  1111..))

Mindenki 
ugyanúgy
gondolja?

H Á L Ó  É S  P U D I N GH Á L Ó  É S  P U D I N G

ÜA

»A nép szemében, ha a poli-
tika veszi szájára a fiatalokat:

fiatalok egyenlõ diákok«

»A célközönség belövése,
úgyismint targeting, hogy 

a marketingasszisztens 
cicus is megértse«
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És mondá az Úr: légy azon,
hogy a magyarság felismerje: 
a Halálfiai rossz regény. 
Okés.  
És folytatá: a Medal of
Honorban, amikor partraszállsz
Omaha Beachen, az elsõ bun-
kernél ne menj el az aknák felé,
hanem maradj szorosan a töltés
aljában, onnan tudsz beugrani
a lövészárokba. 
Kösz. 
És még nyomá a vakert: Az
INXS legjobb száma a Heaven
Sent. 
Ezt tudom. 
Ráadásul õk már nem tartanak
búcsúkoncertet. 
Ez is fix.
És fegyelmezz intésemre: soha,
de soha ne csinálj kámbekket,
nem vagy te Illés együttes.
Csak ha már végképp nem bír-
nak magukkal a komancsok,
Uram. 

lakásfelújítás az emberi élet
olyan pillanata, amelyet kár
volna elmulasztani. Aki

túljutott egy lakásfelújításon, az
már nevetni tud Steve Martin és
Mel Brooks tréfáin, izgalomtól
remegve nézi végig háromszor
egymás után Tarr Béla Sátántan-
góját, bonszaibörzékre jár, és úgy
falja Farkasházy Tivadar publi-
cisztikáit, mint kacsa a nokedlit.
Attól fogva az életben nincs una-
lom, hisz az unalom, a csend és a
renyheség (szakszóval: csoffadás)
tûnik az egyedül kívánatos álla-
potnak.

Az odáig – a lakásvásárlásig,
felújításig – vezetõ utat most
hagyjuk. A mosolytalan OTP-
ügyintézõket, a földhivatali sor-
ban állást, az autoriter értékbecs-
lõkkel való viaskodást, a szomszé-

dok – szerintük elõrelátó – ulti-
mátumait. És a kezdeti fázist is
átugorgyuk: nem fecsérlünk idõt
különbözõ gázszerelõ Józsik, kõ-
mûves Imik  nagyhangú ígéretei-
re, hogy csütörtökön nyolckor jö-
vünk, aztán meg nem. 

A szobafestõ azonban fogós
ügy, ketten már lemondták, kö-
zeli ismerõsök ajánlják Pityut,
aki ugyan „fura fazon”, de na-
gyon szépen dolgozik. Az idõ
sürget, Pityu jön, árajánlatot
tesz, megegyezünk: kicsit hosz-
szan tart majd a munka, de ha
a keze alá dolgozunk, akkor ha-
ladunk. Barátaink arra is figyel-
meztettek, hogy Pityut ne hagy-
juk magára, mert akkor elcsász-
kál, hosszú cigiszüneteket tart,
bevásárol magának, hörpintget.
Azzal az ürüggyel, hogy inasko-
dunk mellette, illetve ellenõriz-
zük az okker keverési arányait,
hosszú órákat töltünk együtt a
mesterrel minden nap. Az elsõ
nap jól indul, vizezés, kaparás,
amott egy kis glett: mintha
egész életünkben ezt csináltuk
volna. Aztán hirtelen minden
elromlik az elsõ ebédszünetnél.
Talán a reggel lezserül a kabá-
tunkban felejtett Népszabó
(nem vesszük, arra nem adunk
ki pénzt: kaptuk), nagyhangú ci-
nizmusunk vagy néhány, doboz-
ból kikandikáló könyv miatt a
mágus úgy érzi, rokon lélekre
bukkant. Elõször mélán a mesz-
szibe dermedve Bajor Imrét idéz
(mint késõbb utánanéztünk:
rosszul), és gyanakvásunkat to-
vább fokozva „Azt kérdezem,

hogy az én véleményem szerint”-
típusú kérdésekkel bombáz ben-
nünket. „Tudod én már sokmin-
dent láttam, de ilyen csaló, tolvaj
szemét bandát, ilyen arrogáns,
nagyképû társaságot, mint ez a
Fidesz, én még nem láttam. Mer’
nem elég, hogy tönkretették a
gazdaságot, lezárták a hidat, elle-
neznek minden jó intézkedést,
árulkodnak külföldön, zászlót
égetnek, most már nem férnek a
bõrükbe: tavasszal forradalom
lesz, le akarnak számolni a kis-

emberrel.” Az utóbbi kifejezés
olyan, mint a „kisnyugdíjas”: so-
kan elõszeretettel alkalmazzák
magukra (vö. még „Zojika nem
fél a kutyusztól”). Azt meg sem
kérdezzük, hogy honnan veszi
ezt a marhaságot, azt látatlan-
ban tudjuk. A legrégebbi magyar
napilapból, amelyet különbözõ
szoci érdekcsoportok forró tégla-
ként hajigálnak egymásnak, fi-
zessen most már rá egy kicsit a
másik is. Meg sem próbáljuk le-
leplezõs irányba terelni a beszél-
getést, hogy miért van az: min-
dig a baloldali kormányok alatt
tûnnek fel a Szabó Albert–Pajzs
Szövetség–Vér és Becsület-szerû
elmebetegségek. Nem érdeklõ-
dünk érvekrõl, mert akkor pusz-
tán hívószavakat kapunk: „bá-
nya”, „tönkretették a mezõgaz-
daságot” (pedig van tej a bolt-
ban, és Torgyán Józsefet a drága-
jó magyar választók tették mi-
niszterré, nem a Sátáni Moso-
lyú), „loptak”, „kötél”, a
„Zorbán milliárdos lett”, ezt
bölcs pszichoterapeutai türelem-
mel hallgassuk. Bennünk legbe-

lül ugyan felködlik a kérdés: egy
konzervatív–liberális–jobbos–
protofasiszta miként vélekedik a
forradalomról? Alapvetõen nem
szereti (kisgyerekeknek: Burke,
radikális kamaszoknak: de
Maistre). Mit tegyünk mégis
1848-cal vagy ‘56-tal? Vannak ka-
rakánok, akik döntöttek: szerin-
tük Kossuth himpellér volt, meg-
itta az árvák borát, Haynau ren-
det rakott, október 23-át a KGB
szervezte: tiszta sor. Õk még
nem hallották meg a hagyomány
varázsszavát, de az az õ bajuk. 
A magunkfajta bágyadt áruló
ehelyett Kemény Zsigmondot
idézi, vérmesebb pillanataiban
Asbóth Jánost. S mivel jelszava-

ink valának: szabad-
ság, hit, hagyomány és
térerõ, azért ki tudunk
keveredni ebbõl a pa-
radoxonból. Aki forra-
dalmat, ütleget, zéró
toleranciát hirdet a
jobboldalon, az ko-

moly cerebrális kihívásoknak
van kitéve. Az újság, amelyik a
forradalom hírét terjeszti, az a
Maszop készséges kampányesz-
köze, és aki elhiszi, hogy a hí-
resztelés valós, és nem a szocik
polgárháborús kampányáról
van szó, nos, az az illetõ szimp-
la hülye.  

Mi legyen viszont Pityuval?
Mélyenszántó hülyeségre bu-
gyuta válasz: „azt az EU meg
Amerika úgysem hagyná”.
Azért jön a sztereotip riposzt
(„hagytak azok sok mindent”),
de látni a kételyt a mester sze-
mén. A pillanatnyi megingást
kihasználva az éppen kéznél le-
võ ládából cibáljuk ki a „Jövõ
elkezdõdött”-feliratú, féltve õr-
zött gigantposzterünket, és lök-
jük oda Pityunak: „Tudja mit,
Pityu? Itt nem kell festeni: fel-
rakjuk ezt.” Döbbenet.

Két lábunk van, két kezünk,
a szánkkal beszélünk, és most
kiderül, hogy nácik is vagyunk.

A festés szép lett, bár az ok-
ker kissé telítetlen maradt.

– TVISZT OLIVÉR

Jobb ár, jobb kiszolgálás, jobb hozzáállás
www.infoabc.hu 06(20)93-90-882

Toner Patron Irodaszer

H I R D E T É S

Oli bácsi megmongya a frankót

A forradalomról

A

»Miért van az: mindig a balol-
dali kormányok alatt tûnnek fel

a Szabó Albert–Pajzs
Szövetség–Vér és Becsület-szerû

elmebetegségek «
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Elsõ hír
Március 12-tõl matricás az M5-ös.
Medgyessy Péter miniszterelnök a
döntéssel kapcsolatban elmondta:
az M5-ös március 12-tõl bekerül a
matricás rendszerbe, amelynek so-
rán áremelésre nem kerül sor… A
kormány szerdai ülésén felhatal-
mazta Csillag István gazdasági és
közlekedési minisztert, hogy hala-
déktalanul kezdjen tárgyalásokat

az Alföldi Koncessziós Autópálya
(AKA) Rt. részvényeinek kivásárlá-
sáról – mondta Gál J. Zoltán kor-
mányszóvivõ. (MTI, január 7.)

Második hír
Az MSZP elnöksége azt javasolja,
hogy március 12-re, Szegedre hív-
ják össze a párt kongresszusát,
amely véglegesíti a jelölteket. (Kos-
suth Krónika, január 21.)

Igen, a dátum: március 12.
Mintha az MDP 1951 februári
kongresszusán lennénk. A balol-
dali csapat épp arra készül, hogy
utólagosan áldását adja a gazdasá-
gi iránymódosulásra, miközben
Gerõ Ernõ az elsõ ötéves terv ered-
ményeirõl és szocialista népgazda-
ság elõtt álló nehéz, de szép kihí-
vásokról értekezik. Meghirdetik a
„nagy ugrás” néven elhíresült fej-
lesztési programot, noha az ország
már romokban hever. A munka-
verseny ezalatt rendületlenül
hömpölyög. Pióker Ignác, a leg-
szorgalmasabb elvhû topon van,
szõnek, fúrnak, építenek, mert az
elvtársak jelezték, illendõ a kong-
resszus napjára valami értékes fel-
ajánlással elõrukkolni. 

A történelem ismétli önmagát.
Alig több, mint 50 év telt el, s az
egykori titkosügynök miniszterel-
nök világos igényt fogalmaz meg:
miniszter elvtárs, ezt még intézze
el gyorsan mielõtt végképp leáldoz-
na a csillaga. Nehogy már az ösz-

szes központból érkezõ fontos em-
bernek Szeged felé suhanván mé-
lyen a zsebébe kelljen nyúlnia.
Megmondtuk, mindenkinek taka-
rékoskodnia kell! Ezzel nem fér-
nek össze ezek a magas kifizeté-
sek! 

És a tárgyalások felgyorsulnak.
A francia–osztrák konzorcium
képviselõje talán még erõtlenül fel-
veti, hogy a Schamschula úr meg-
ígérte, a jó magyarok fizetni fogják
extra profitjukat az idõk végezeté-
ig függetlenül az autópálya kihasz-
náltságától, de Csillag úrral nem
lehet majd kukoricázni. Kong-
resszusra matricás autópálya kell.

Persze, hogy kell. Tegyék matri-
cássá az utat. Talán Botka polgár-
mester úréhoz fogható lenne az
örömünk, csak ne tapadna hozzá
ez a fémes mellékíz, ez a kaján po-
litikai haszonlesés. Mostanság
azonban minden fontos döntés-
hez tapad. Mint Pióker Ignác em-
lített sztahanovista fémgyalushoz
a Kossuth-díj.                  – ZAB ERVIN

VVaann  aazz  aa  jjááttéékk,,  hhooggyy  „„aa  kkéétt  aazzoonnoossnnaakk  ttûûnnõõ  kkééppeenn
ttíízz  aapprróó  kküüllöönnbbssééggeett  rreejjtteettttüünnkk  eell..  KKeerreessssee  mmeegg,,
mmeellyyeekk  eezzeekk!!””  SSzzeerrkkeesszzttõõssééggüünnkk  ee  kkeeddvveess  iiddõõttööllttéésstt
ffoorrddííttootttt  eellõõjjeelllleell  jjááttsssszzaa..  MMii  aazz,,  aammii  aazzoonnooss  aa  kkéétt,,
llááttsszzóóllaagg  öösssszzee  nneemm  ffüüggggõõ  üüggyy  kköözzöötttt??  KKoolllleekkttíívváánnkk
éébbeerrssééggppáállyyáázzaattáánnaakk  ggyyõõzztteess  mmuunnkkaattáárrssaa  iiss  ííggyy  tteetttt,,
aammiikkoorr  õõssii  rruuttiinnbbóóll  ––  aazz  aa  ggyyaannúúss,,  aammii  nneemm  ggyyaannúúss
aallaappoonn  ––  aa  hhíírrffoollyyaammoott  sszzkkeennnneellttee  vvééggiigg  ookkooss  tteekkiinn--
tteettéévveell..  ÍÍmmee  aa  mmeeggttaalláálltt  éérrttéékkeess  lleelleetteekk::

Mi a pálya?

rug Emília. Mond ez a
név valamit? Nekem
sem. Olyan nagyságok

mellett, mint teszem azt Aczél
Endre, Petri Lukács Ádám vagy
épp Mészáros Tamás Emília egé-
szen súlytalannak tûnik. Nem
az a karakteres megmondó em-
ber. Fényképrõl fiatal, kedves
lány benyomását kelti. Nyílt te-
kintetû gyakornok, akinek
azonban gerince nem bírta a
168 Óra elvárásainak terhét, be-
adta a derekát. Így született meg
az Olcsó hígnak hús a leve (!) cí-
mû alkotása, mely témaválasztá-
sát illetõen a parlamenti képvi-
selõk aranyköpéseit lett volna
hivatott ismertetni. A cikk il-
lusztrációjaként négy politikus
kép szolgál, a régmúlt idõket

idézõ Orbán–Torgyán-tengely
egyfelõl, illetve a jelen européer
tandemet bemutatandó Kuncze
és Medgyessy. Ciklusokon átível-
ve. Torgyán faragatlansága, võle-
gény és az õ szerszáma párhu-
zam még mindig ihletõen hat
Emíliára, míg furcsa módon
Medgyessy egyetlen megmoso-
lyogtató körmondata sem fért
be az anyagba. A kisgazda Lányi
Zsolt kurva anyázik (paraszt),
Medgyessy – nem ezt ígérted be-
kiabálásra adott tömör riposzt-
ja: mióta tegezõdünk? – szelle-
mes úriemberkedésnek van be-
állítva. 

Eddig azt gondolhatnánk, ez
az a ravasz kavargatás, amit a
168 óra stabil kiszámíthatóság-
gal szállít hétrõl hétre, szóra

sem érdemes az egész. A törés-
vonal azonban nem a frappáns
MSZP, tahó kisgazdák vonatko-
zásában alakult ki. Mi több, a
végkicsengést tekintve nincs is
törésvonal. Vannak statiszták,
Orbán, Medgyessy, Bárándy,
Pokorni, Torgyán stb. és van a
zseniális, a maga nemében utá-
nozhatatlan Kuncze Gábor, aki-
nek a többiek nyomába sem ér-
hetnek. A fene érti, hogy az
egyébként Selmeczi Tibor szint-
jén mozgó vicceskedés mitõl vált
etalonná a baloldali elit számá-
ra. Örök talány. A humor bon-
bonjait bõkezûen szóró Fábry
Sanyink szerint „Kuncze maci”
annyira álmosító, hogy még egy
zuschlagjánosi lelkületû aktivis-
ta is menetrendszerûen beal-
szik, ha a pártelnök úr a Nap-
kelte stúdiójából kíván jó reg-
gelt minden hétfõn, szerdán és
pénteken (kb.). Mindezek elle-
nére Emíliánál õ az ász. Ennek
megtámasztására a szerzõ elõve-
szi a Hingyi szorgalom, Trixi a

kerozinzivatarban idézetet, vil-
lantja a Torgyán = Tulipános
Fanfan megfeleltetést. Gábor le-
vezeti, hogy az akkori földmûve-
lésügyi miniszter bársonyszéke
valójában árnyékszék. A söjtöri
rendzavarással kapcsolatos fel-
szólalásából is valami szerzõ ál-
tal humorosnak ítélt izét tálal,
de a végére tartogatja a (Molnár
Oszkárnak) adott, szerinte leg-
frappánsabb választ. „Most a
képviselõ úr tárgyhoz tartozó…
értelmes részeire fogok reagál-
ni” – mondta Kuncze, majd ha-
tásszünetet tartva nem válaszolt.
Slusszpoén, zárja cikkét a szerzõ. 

Övé a Doromboló cicus-díj. 
– ÉSZ KÁROLY

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj
Az aranyozott köpet 
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–– ÉÉnn  nneemm  aa  kköözznneekk  íírrookk,,  hhaa--
nneemm  aazz  úújjssáággnnaakk  ––  mmoonnddttaa  eeggyy--
sszzeerr  eeggyy  ppóóddiiuummbbeesszzééllggeettéésseenn..
MMiirree  ggoonnddoolltt??

– A kelet-európai értelmiségi
rendszeresen belecsúszik a poli-
tikacsináló szerepébe. Ugyanak-
kor ezt nyíltan nem vállalja fel,
hanem a köz szolgálatára hivat-
kozik, amikor ilyen vagy olyan
politikai erõ mellé leteszi a vok-
sát és véleményt formál, mond-
juk egy újság hasábjain. Másfe-
lõl az a tapasztalatom, hogy Ma-
gyarországon általában a közé-
letet harcként felfogó újságírók
hivatkoznak a közszolgálatra.
Elképzelhetõ, hogy az angol-
szász újságírásban honos, té-
nyekre, társadalmi párbeszédre
figyelõ „public service” felfogás
nálunk is meghonosodik majd
húsz év múlva, de egyelõre ezt
nem látom.

–– EEzzzzeell  aazz  áállllííttáássssaall  nneemm  vvii--
ttaattjjaa  aa  hhíírrllaappíírróó  ppoolliittiikkaaii  áállllááss--
ffooggllaalláássáánnaakk  lleehheettõõssééggéétt??

– Semmi baj nincsen a politi-
kai állásfoglalással, csak az ille-
tõ vállalja fel, ne bújjon el a köz
szolgálatának semmitmondó fo-
galma mögé. Én a tényújságírás-
ban dolgozom; úgy látom, hogy
nálunk a közéletet még mindig
a publicisztika felõl közelítik
meg az újságírók, mert az olva-
sók is ezt várják el tõlük.

–– LLéétteezziikk--ee,,  lléétteezzhheett--ee  aabbsszzoo--
llúútt  mméérrccee??  AAzz  11999977--bbeenn,,  aa  ZZeennee--
aakkaaddéémmiiáánn  ttaarrttootttt  kköözzööss  eelllleenn--
zzéékkii  rreennddeezzvvéénnyyeenn  ffeellsszzóóllaallóó
OOrrbbáánn  VViikkttoorr  bbeesszzééddéébbõõll  aazz

ÉÉlleett  ééss  IIrrooddaalloommbbaann  íírrootttt  rrii--
ppoorrttjjáábbaann  ÖÖnn  eeggyyeeddüüll  aazz  „„iiddee--
ggeennsszzeerrûû  kkoorrmmáánnyy””  kkiiffeejjeezzéésstt
eemmeellttee  kkii,,  ss  nneemm  eemmllíítteettttee  mmeegg,,
hhooggyy  aa  sszzóónnookk  aazz  11884477--eess  EElllleenn--
zzéékkii  NNyyiillaattkkoozzaatt  eeggyyiikk  ffoorrdduullaa--
ttáátt  vveettttee  áátt..  EEzz  nneemm  úújjssáággíírróóii
sszzuubbjjeekkttiivviizzmmuuss,,  ppuubblliicciisszzttiikkaa--
sszzeemmppoonnttúú  mmeeggkköözzeellííttééssee  aa  kköözz--
éélleettnneekk??

– Egyáltalán nem, hiszen ha
figyelmesen olvasta az írást, lát-
hatta, hogy a Fidesz kampányá-
ban résztvevõ szakemberek véle-
ményét idéztem, amikor az em-
lített beszédrészletet kommuni-
kációs fordulatnak értékeltem.
Az ezt követõ idõszakban ugyan-
is az ellenzéki pártok között ki-
vívott tekintélyével a Fidesz már
alapvetõen másként politizált,
mondanivalójának középpontjá-

ban saját programja, a polgári
Magyarország víziója állt, s csak
elvétve nyilatkoztak a párt poli-
tikusai az ellenfélrõl. Ezért tar-
tottam fontosnak ennek a mo-
mentumnak a kiemelését.

–– GGyyaakkrraann  éérrii  aazz  aa  vváádd  aa  kkoonn--
zzeerrvvaattíívv  ssaajjttóótt,,  hhooggyy  ttúúllssáággoossaann
eeggyysszzíínnûû,,  ééss  kköövveetteennddõõ  ppééllddaa--
kkéénntt  aa  bbaalloollddaallii  ssaajjttóó  ssookksszzíínnûû--
ssééggéétt  eemmlleeggeettii..  HHooggyyaann  llááttjjaa  eezztt
aa  kkéérrddéésstt??

– Kétségtelen, hogy a keve-
sebb felülettel rendelkezõ kon-
zervatív újságírásban a bezárt-
ság-érzés miatt bizonyos kérdé-
sek, kritikai elemek nem kerül-
nek elõ. Ugyanakkor nem sza-
bad elfelejteni, hogy könnyebb
plurálisnak lenni, ha több a
megszólalási lehetõség. Meggyõ-
zõdésem, hogy hosszú távon az

olvasók is rosszul járnak és a
közéletnek sem tesz jót, ha a
magyar sajtót nem a gazdasági-
szellemi színesség jellemzi, ha-
nem a bezárkózás. Egyébként
miért ne írhatna egy konzerva-
tív egy liberális lapba vagy for-
dítva? Szerintem elsõsorban az
írás minõségének, az abban fel-
vonultatott tényanyagnak kell
számítania, nem az adott szerzõ
világnézetének. A kiegyensúlyo-
zottság pedig nem feltétlenül je-
lent szárazságot vagy unalmat:
az angol Konzervatív Párthoz
közelálló Daily Telegraph is
megírja a konzervatívok belhar-
cait, egyszerûen azért, mert ér-
dekes a téma.

–– AAzz  eeddddiigg  eellmmoonnddoottttaakk  aallaapp--
jjáánn  hhooll  lleehheett  aa  hheellyyee  aa  mmaaggyyaarr
ppiiaaccoonn  aa  HHíírrTTvv--nneekk??  NNeemm  ffuurr--
ccssáálllloottttáákk  ssookkaann,,  aammiikkoorr  aa  vvááll--
llaallttaann  kkoonnzzeerrvvaattíívv,,  éérrttéékkaallaappúú
ccssaattoorrnnáánnááll  kkeezzddeetttt  ddoollggoozznnii??

– Természetesen  megkap-
tam párszor, hogy áruló vagyok,
de ez nem foglalkoztatott túlsá-
gosan. A csatornának – profiljá-
ból adódóan – szerintem elsõd-
leges feladata, hogy híradóiban
a világban és idehaza történõ
eseményekrõl a lehetõ legtöb-
bet, a lehetõ legkiegyensúlyozot-
tabban mondja el. A híreket
azonban vitatkozós interjúkkal,
pontos elemzésekkel, nézetek
ütköztetésével kell kiegészíteni.
Azért, hogy az a kétmillió em-
ber, aki a közélet iránti érdeklõ-
dése miatt potenciális nézõ le-
het, egész egyszerûen ne tudja
kihagyni mûsorainkat – már
csak ezért sem engedhetjük
meg magunknak, hogy a jobbol-
dal tévéje legyünk. Az elképesz-
tõen sokat dolgozó kollégák tel-
jesítménye elõtt pedig minden
pártatlan szemlélõ megemelheti
a kalapját, ez a kitartó munka
lehet az egyik záloga annak,
hogy piacvezetõ legyen a HírTv.
Amelyet mondjuk nem lehet
megkerülni, amikor 2006-ban
miniszterelnök-jelölti vitát ren-
deznek a választási kampány
hajrájában.    – ABLONCZY BÁLINT

AA  HHíírrTTvv  mmûûssoorrvveezzeettõõjjeekkéénntt  vváálltt  oorrsszzáággoossaann  iissmmeerrtt  aarrccccáá  KKóócczziiáánn  PPéétteerr  úújjssáággíírróó,,
aakkii  ppáállyyaaffuuttáássáátt  11998899--bbeenn  aa  MMaaggyyaarr  RRááddiióóbbaann  kkeezzddttee..  KKééssõõbbbb,,  11999933––9966  kköözzöötttt  aa  MMaa--
ggyyaarr  NNaarraannccss  mmuunnkkaattáárrssaakkéénntt  iinntteerrjjúúkkaatt,,  eelleemmzzéésseekkeett  kkéésszzíítteetttt,,  mmaajjdd  aazz  ÉÉlleett  ééss  IIrroo--
ddaalloomm  hhíírrllaappíírróójjaakkéénntt  ttéénnyyffeellttáárróó  rriippoorrttookkaatt  íírrtt..  AA  kkéérrddéésseekk  óórráájjaa  mmûûssoorrvveezzeettõõjjee  llaa--
ppuunnkknnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúújjáábbaann  aa  sszzeekkéérrttáábboorrookk  ááttjjáárrhhaattóóssáággáárróóll,,  aa  pplluurraalliittáássrróóll  bbeesszzéélltt
ééss  úúggyy  vvéélleekkeeddeetttt,,  hhooggyy  aa  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzoottttssáágg  nneemm  jjeelleenntt  sszzáárraazzssáággoott  ééss  uunnaallmmaatt..

Kóczián Péter szekértáborokról, az idegenszerûségrõl és az elképesztõ teljesítményrõl

„Én a tényújságírásban dolgozom”

„Természetesen  megkaptam párszor, hogy áruló vagyok”
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Megrendelem az Utolsó Figyelmeztetés című újságot.

A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:
Utolsó Figyelmeztetés, 1462 Budapest, Pf.: 536. • Tel./Fax: 1-266-
6590 • Az újság megrendelhető az Utolsó Figyelmeztetés honlapján:
www.ufi.hu, valamint normáldíjas SMS-ben, a 06-20-588-1205-ös számon is.

Az újság előfizetési díja egy évre: 1400 Ft.
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Rendelje meg most az Ufi-t!

CSAK A
BÁRÁNYOK

HALLGATNAK!

A lapunkra december 31-ig elõfizetõk közül 
sümegi hétvégét nyert: 
dr. Farkas J. Tamás, Budapest, Keményvári Istvánné, 

Salgótarján. Gratuláunk! A nyerteseket postán is értesítjük.

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóóiinnkk!! A szerkesztõség költözése
miatt az elmúlt idõszakban többször aka-
dályba ütközött a zökkenõmentes kapcsolat-
tartás. Az okozott kellemetlenségekért szí-
ves elnézésüket kérjük! (– a szerk.)
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