


• Kompatibilitás
Coca-Cola top 40 csatlakozás
Európához, minden vasárnap az
európai Somogyi Zoltánnal, 89.5
Juventus rádió (december 15.)
Zoli, az európéer.

• Kedves karácsonyi fi-
gyelmesség 
A kreatív válás (a könyv címe – a
szerk.), hogyan tegyük életünket
boldogabbá, eredményesebbé a vá-
lásunk alatt és után. Ismertető:
Boldog élet vár önre a válás után!
Dr. Mel Krantzler jelen könyvével
és tanácsadói gyakorlatával férfi-
ak és nők millióinak segített ab-
ban, hogy válásuk után boldogabb
életet éljenek. Dr. Krantzler és fele-
sége, a pszichológus Pat Krantzler
A kreatív válás c. kötetében az ol-
vasó elé tárja, hogyan juthatunk el
a mély fájdalomtól személyiségünk
fejlesztéséhez. Könyvünk bemutat-
ja, miként lehet a válást egyszerre
pozitív és kreatív életélménnyé fej-
leszteni. A kreatív válás valósághű
és reményteli alapokra épít, taná-
csaival, útmutatásaival, biztos kéz-
zel vezeti az olvasót a válás utáni
szebb jövő felé.
Szebb jövőt!

• Shopping 
Most már a Jézuska is nálunk
vásárol! (Főcím az Axelero inter-
netes hírlevelében)
Kufárok a templomban?

• Rontást hozó virsli
Egyetértünk azzal, hogy a virsli
a kisgyermekek torkán akadhat,
és fuldoklást idézhet elő. A cím-
lapon, az anya karjaiban lévő
gyermek valójában egy sárgaré-
pát rágcsál. (Az Ébredjetek!
című Jehova Tanúi kiadvány vá-
lasza egy olvasói levélre)
Nyuszi fiú.

• Szikrázó intellektus 
a politikai vitamûsorban
Jó estét kívánok hölgyeim és ura-
im, szeretettel köszöntöm önöket
ezen a nevezetes napon, 2003.
december 15-én. Hát, hogy miért

nevezetes ez a nap? Hát azért,
mert ma már esett a hó! Én a mai
napig nem felejtem el, amikor kis-
gyerekek voltunk, eljött az első
hó, odaszaladtunk az ablakhoz és
mondtuk, esik a hó, esik a hó!
Olyan boldogok voltunk, hát én is
boldog vagyok, mert szerintem té-
len legyen tél, essen a hó, nyáron
pedig legyen meleg, igazi kániku-
la. Tizenöt évet éltem távol Ma-
gyarországtól és úgy szenvedtem
attól, hogy mindig egyforma volt
a hőmérséklet és mindig esett az
eső. Szép dolog és jó dolog, hogy
magyar vagyok, magyar lehetek
és itt élhetek. Ennyit a bevezetés-
ről. (Nemzetóra, Dobos Attila mű-
sora a Budapest TV-n)
Mi is úgy szenvedtünk.

• Komolytalan
katolikusok
Vallás: néhány ország (elsősor-
ban a markánsan katolikus ál-
lamok: Lengyelország, Spanyol-
ország, Írország) belefoglalná
az alkotmányba a keresztény
gyökerek fontosságát. Ezt azok
az országok ellenzik, amelyek
komolyan veszik a modern de-
mokrácia alapját, a vallás és az
állam szétválasztását. (Népsza-
badság, 2003. december 13.)
Gyökerek…

• Szájhagyomány
Egy régi magyar mondás szerint,
annak a fülébe húzzák a muzsikát,
aki a furulyást fizeti. (Vajda Pál fő-
polgármester-helyettes, Fővárosi
Közgyűlésen, december 18.)
Húzogatós furulya, csak 18
éven felülieknek!       

• Viktor azonnal 
végrehajtja
A visszatéréskor a nap forgásirá-
nyával megegyező pályán repül-
tünk. Isis a hajónkat szinte pon-
tosan arra az időpillanatra ve-
zette vissza mikor elindultunk.
Láttuk magunkat a másik irány-
ban átlépni a hiperűrbe. Mikor
kiértünk a koronából, egy föderá-
ciós hajó közelített felénk.

– Pajzsot maximumra, hátrálás-
ra felkészülni.
– Miért kapitány? Hiszen ők a
mieink? - Az utasításom azonnal
végrehajtotta Victor, de tudni
akarta az okát is.
– Soha nem tudhatod, hogy jó re-
alitásban vagy, lehet, hogy egy
egészen eltérő realitásba csúsz-
tunk, amelynek a hajója épp most
indult el, de ellentétes feladattal.
– Igen, de ez egy sorhajó. 
– Nem tudhatod, mire lehet ké-
pes. (Juhász László, a Szt. László
TV internetes adásszerkesztőjé-
nek, A Xit birodalom c., csak a
világhálón olvasható kisregényé-
ből, www.inforum.hu/sztlaszlotv)
Jó realitás politikai áthallással.

• Mértéktartó elemzés
A Jobbik, az MNF, a HVIM vá-
lasztási szövetsége el tudná söpör-
ni a kétpárti diktatúrát, igazi rend-
szerváltást tudna kezdeményezni,
összefogva a Fidesz jelenleg pasz-
szív radikális erőivel. (Magyar Je-
len, december 12.)
Ó, Magyarország, ébredj fel!

• Molnár Tünde, 
Survivor-gyõztes
– És a döntőben, a stúdióban, ami-
kor gilisztát kellett ennie? Akkor
már tényleg édesmindegy lett volna.
– Egyszerűen végig akartam csi-
nálni az egészet. Egyébként az
nem is egy, hanem két giliszta
volt, mert a műsorvezető úgy lát-
ta, hogy az elsőt nem ettem meg.
Pedig megettem, csak pici volt és
felkunkorodott az ujjamra. (Nép-
szabadság december 29.)
Egyet a nézők kedvéért, egyet a
Buci kedvéért… 

• Összehasonlítás
Számomra semmit nem jelent (a
díj – a szerk.), amióta Kertész Im-
re irodalmi Nobel-díjat kapott.
Azért ne hasonlítsuk már össze Jó-
kaival, Arany Jánossal vagy
Usztics Mátyással. (Pikó Sándor
a debreceni Körkép című lapban,
2003. november 21.)
Tényleg ne!
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a hónap vesztese

8 A Minardi
a hónap nyertese

I N T R OI N T R O

kormánypártok és az
MDF bizalmát élvező
MTV-elnöknek végül

sikerült fényesen túlteljesíte-
nie a köztelevízióban hagyo-
mányosan igencsak magasra
helyezett pofátlansági mércét.
A fű alatt megkötött reklám-
szerződései még bocsánatos
bűnnek találtattak, de nevelt
lánya cégének talán nem kel-
lett volna nagyvonalú meg-
rendeléseket adni. A szocialis-
ták és szabaddemokraták ál-
tal beígért valódi közszol-
gálatiság emblematikus figu-
rájának emlékét megőrizzük.
Olyan, a BBC-t megszégyení-
tő műsorok fűződnek a nevé-
hez, mint a Nap-kelte, A tévé
ügyvédje, A szólás szabadsága
vagy éppen a rossz családi kö-
rülmények közül érkező First
Babe ígéretes próbálkozásai.
Némi költségvetési támogatás
reményében készséggel állt a
Híradóval szemben érthetően
bizalmatlan Medgyessy Péter
rendelkezésére és példaadó fi-
zetési fegyelemmel rendezte a
miniszterelnök személyi tit-
kárának Bt-je által kiállított
számlákat. Megérdemelte a
pihenést.

agy anyagi nehézségek-
kel küzdő, a tavalyi sze-
zonban a konstruktőrök

között pont nélkül tökutolsó,
olasz Forma-1 istálló is el-
mondhatja magáról, hogy a
2002-es kormányváltás egyik
nyertese. Ugyan a 100 napos
programból még kimaradt, s a
jóléti rendszerváltás hajója is
nélküle hajózott ki, végül az
esélyegyenlőségi program
mégis elhozta a várva várt
megváltást: az Európa-terv ed-
digi leglátványosabb intézke-
déseként kormányunk csinos
kis összeggel járult hozzá a
Minardi 2004-es indulásához.
Tegyük kezünket a szívünkre,
s válaszoljunk őszintén: igazsá-
gos-e hogy egy kis csapat ne
állhasson rajthoz, csak mert
piacképtelen? Cserben hagy-
hatjuk-e uniós testvéreinket
szorult helyzetükben? Áldoz-
hatunk-e ennyi pénzt arra,
hogy ebben a látványos és ne-
mes küzdelemben mellőzőtté
váljon egy sikertelen, ám régi
üde színfolt? Elhanyagolhat-
juk-e ifjaink egészséges élet-
módra nevelését? Ugye, hogy
nem? 4 millió dollár nem le-
het akadály.

osszú távú hatását tekintve
a legnagyobb jelentőségű
eseménynek Magyarország

május elsejei EU-csatlakozása ígér-
kezik. Eljön a régen várt pillanat,
még ha nem is így, nem is ekkor
képzeltük. Az új tagok nagyság-
rendekkel kisebb uniós támoga-
tásra számíthatnak, mint a koráb-
bi bővítési körök résztvevői, ráadá-
sul intézményrendszerük felké-
születlensége miatt további jelen-
tős forrásoktól esnek el. Ez alól
hazánk sem kivétel, nincs kizárva,
hogy negatív szaldóval zárjuk első
uniós évünket, ami igencsak kínos
magyarázkodásra kényszerítheti a
kormány irreálisan derűs („a csat-
lakozásnak nem lesznek veszte-
sei”, „nem leszünk nettó befize-
tők”) EU-képet festő tagjait. 

Jó egy hónappal belépésünk
után először választunk képviselő-
ket az Európai Parlamentbe. A
megmérettetést komolyan veszik
politikai erőink, a kormánypártok
igyekeznek elkerülni a pillanatnyi
népszerűségi mutatók alapján szá-

mukra kilátásba helyezett sikerte-
len szereplést, az ellenzék pedig
láthatóan szeretné az egész vokso-
lást egy kormány elleni protest-
szavazássá változtatni. A győztes
nagy jelentőséget tulajdonít majd
az amúgy csekély hatalmi súllyal
bíró EP-választás eredményének,
a vesztes pedig igyekszik elbagatel-
lizálni azt.

Idén nem kell földrészeken át
túráztatni az olimpiai lángot, au-
gusztusban Athén ad otthont a já-
tékoknak. Magyarország nagy re-
ményekkel vág neki az olimpiá-
nak, hozzászoktunk, hogy sporto-
lóink négyévente elhalmoznak
minket sikereikkel. Hajrá!
Előrebocsáthatjuk, hogy sikeres és
sikertelen szereplés esetén is elő-
veszi majd valaki a politika szálait:
a vörös sarokban Gyurcsány Fe-
renc sportminiszter, a narancsszín
sarokban Schmitt Pál MOB-elnök. 

S hogy mi minden egyéb várhat
még ránk 2004-ben? A teljesség
igénye nélkül: A puszta és a tokaji
aszú mellé országimázs-ügyileg
felzárkózik a rajt-cél utolsó hely. A
jobboldali rendezvényekre kitele-
pülő gagyi-árusok új orbánvik-
toros kitűző-kollekciót mutatnak
be (Orbán Viktor, az én Euró-
pám). Szocialista politikusok le-
mondásra szólítják fel az előző
ciklusban kinevezett (ergo Fidesz-
pártkatona) Frits Bolkensteint, az
EU belső piacokért felelős bizto-
sát. A Jobbik jászlakat állít fel
Húsvét előtt a nagyobb városok
forgalmas közterein. Liberális ér-
telmiségiek a Pápához írt nyílt le-
vélben fejezik ki a Tilos Rádión el-
hangzottak felett érzett aggodal-
mukat. Boldog új esztendőt! 

– BALOGH ÁKOS GERGELY

Az új év elé 4.0
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Az építkezés éve (kormány), a leépítés éve (Fi-
desz), a rizs nemzetközi éve (ENSZ) vagy éppen a
majom éve (kínai horoszkóp) lesz-e 2004? Szűk
tizenkét hónap múlva mindenki eldöntheti sze-
mélyes meggyőződése és vérmérséklete szerint,
mindenesetre mozgalmas esztendő elé nézünk. 

N A

evesek fülében visszhang-
zanak már a jóléti cso-
magként legalizált petár-

dák szilveszteri durranásai. A
trombiták is elhallgattak, sőt a
színes parókák is teljesítették
küldetésüket. Elérkezett 2004. A
köztársaság puhaujjú, de vaske-
zű kormányzója is visszatért a
messzi idegenből, ahol meleg
tengervízzel mosta munkában
megfáradt tagjait. A gyermekmi-
niszter is újrahúzta a mosolyt az

arcán, hogy a karácsonyra kapott
idézetgyűjteményes könyvből új
bölcsességekkel lepje meg a Való
Világban megfáradt honpolgáro-
kat. Sőt, a büszke külügyér kezé-
ben is elfogyott már a hőn szere-
tett ünnepi virsli, hogy most
mustáros kezét megtörölve egyik
szemét Európára, a másikat
Amerikára szegezve megragad-
hassa kormányrúd neki jutó ré-
szét. Az előadás folytatódik. 

De mi is előmásztunk a kon-
fettik és a lampionok alól, hogy
utánajárjunk annak, hogyan ke-
rült a karácsonyi fa alá a kedvez-

ményes hiteleket megszüntető
statárium, és hogy kinek jó ma
postásnak lenni. Az ország pénz-
ügyi helyzetét elemeztük,
Petsching Mária Zitát megkerül-
ve,  Lámfalussy Sándorral. De a
lelkes olvasó e havi számunkban
találkozhat tartótiszttel és ügynö-
kével, keletkutatóval, egy csillag-
szemű hegedűművésznővel, sok
borral és velünk együtt olvashat-
ja hintaszékén hátradőlve egy ke-
délyes öregúr, Dr. Jur.
Poprádökrössy Leó olvasói leve-
lét. Jó szórakozást! Az előadás
folytatódik.

„A szerkesztő azt üzente”

Az elõadás folytatódik

K
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étezerkettő januárját ír-
tuk; még csak miniszter-
elnök-jelölt volt. Ócsított,

hibázott, felülírta a magyar
nyelvtan és mondatformálás
szabályait, de elnéztük neki.
Kétségtelen ugyanis: ahol Sas
Józsi – ősripacsként – kabarista
lehet, ott Medgyessy Péter is ne-
kifuthat – afféle egyszerű
antirétorként – a főjelöltek küz-
delmének. Szóval, két kerek esz-
tendővel ezelőtt, amikor piacra
dobta az Egyetértésben a nem-
zettel! című – személyes vállalá-
sait rögzítő – kampányanyagát,
még azt hittük, bocsánatos bűnt
követ el. Mármint azzal, hogy
egyetlen szóval nem említi a la-
káskérdést. Mert, ugye, kevesek-
nek tűnt fel, de a kék füzetből
biza kimaradt a Fidesz otthon-
teremtési programjának tovább-
vitelére, kiterjesztésére, reform-
jára vagy akármijére való uta-
lás. Hogy tovább pontosítsunk:
„Kiemelt béremelést nyújtunk a
rendőröknek, segítjük lakás-
ügyeik megoldását” – ez volt az
a töredék, amelyben egyáltalán
szerepelt a „lakás” szó. 

Google: Medgyessy 
and lakáshitel
A szoci pajtások akkortájt úgy
nyugtatgatták a nem rendőrö-

ket: „Írjátok be a Google inter-
netes keresőbe, hogy Medgyessy
AND lakáshitel, és 0,23 másod-
perc alatt 2050 találatot kaptok,
ami azt bizonyítja, hogy szeretett
listavezetőnknek igenis fontos az
ifjak boldogulása, jövőképe, sa-
többi, satöbbi, satöbbi”. Amúgy
pedig – folytatták a Medgyessy-
szurkerek – a Jóléti rendszervál-
tást!-elnevezésű hivatalos MSZP-
programból világosan kiderül: a
szocialisták valójában 150–180
ezer új lakás felépítését tervezik a
következő ciklusra (és a beköltö-
zés előtt nem kérnek majd rend-
őrigazolványt). A túlképzett párt-
aktivisták olyan bökverseket is
idéztek kampányviselt főnökeik-
től, hogy „tulajdonképpen jó a
hitel intézménye, mert a törlesz-
téskényszer állandó munkavég-
zésre, pénzfelhajtásra sarkallja az
embereket”, illetve: „választási
győzelmünk esetén – a hatékony,
megfelelő szintű, egységes kor-
mányzati képviselet érdekében –
létrehozzuk az Építési, Lakás-
ügyi és Területfejlesztési Minisz-
tériumot”. Ez utóbbi ígéret a
szakma egy részét is meg-, illetve
elhülyítette; a mostani hitelszigo-
rítás egyik fő ellenzője, a Társa-
ság a Lakásépítésért Szervezet
például 2001–2002-ben még
együtt haknizott – ilyen-olyan la-

kásügyi fórumokon – néhány
szocialista brigáddal. 

A szakma két évvel ezelőtti
naivitására nehéz mentséget ta-
lálni. Az öreg építők emlékeztet-
hették volna az új tárca ígéreté-
től elszállt ifjú titánokat, hogy
az önálló Építésügyi és Városfej-
lesztési Minisztérium 1989-es
megszüntetésében operatív sze-
repet vállalt a Németh-kormány
miniszterelnök-helyettese, akit
Medgyessy Péternek hívtak.
Utólag látjuk: mindez csak
nyeszlett előjáték volt. „A kor-
mány lakáspolitikája kialakítá-
sakor abból indul ki, hogy a la-
káskérdés egyre inkább a piac
kompetenciája. (…) Az állam je-
lenleg is jelentős mértékben tá-
mogatja a lakásgazdálkodást. Az
elkövetkező időszakban a támo-
gatások növelésére nincs lehető-
ség, de a finanszírozási rend-
szer korszerűsítésével hatéko-
nyabbá, célzottabbá kell tenni
azokat” – áll abban az 1996. jú-
nius 28-ai keltezésű államház-
tartási reformkoncepcióban,
melynek zárlapján az akkori
pénzügyminiszter, vagyis ugyan-
csak az „ő” kézjegye lifeg. 

S mi történt a – lakáskérdést a
piac kompetenciájába utalgató –
Horn–Medgyessy-kormány ide-
jén? Megszűntették a felépített la-
kás építőanyagait terhelő áfa visz-
szaigénylésének lehetőségét, így
az érintett „számlagyűjtögető”
családok akár 300 ezer forinttól
is eleshettek. A gyermekesek
ugyan alanyi jogon megkaphat-
ták az új lakás építését, vásárlását
bátorító „szocpolt” (s ezzel végre
sikerült kimeríttetni velük a költ-
ségvetés lakáskeretét), a – további
források híján – félbemaradt
építkezések mégis a kormányzati
gesztusok eredménytelenségéről,
hatékonytalanságáról „mesél-
tek”. Már 1996-ra beharangozták
az EU-konformnak ígérkező la-
kás-takarékpénztárak létrehozá-
sát, ám csak másfél évnyi vajúdás
után születhettek meg e szerveze-
tek. (A csúszás következtében ki-
vártak a beruházók, a lakáspiac
pedig „eszeveszett pangásnak”
indult.)

A ma miniszterelnöke tehát
ilyen örökséggel vágott neki a
2002. április 5-i Orbán–
Medgyessy-vitának, s varázsolt
elő újabb és újabb csodamonda-

T É M AT É M A

Az óév egyik utolsó híre szerint a Medgyessy-kabi-
net lakásépítés és hitelfelvétel helyett megtakarítás-
ra ösztönzi (kötelezi) a lakosságot. Az óév egyik utol-
sóelőtti híre szerint: neeem-leeesz-kamatemelés. A
2002-es év egyik híre szerint: „A fiataloknak a la-
káshitel, ez egy jó dolog. Mi tovább fogjuk csinálni.
És amit még szeretnénk, az az, hogy egy szélesebb
kör számára tudjuk biztosítani (copyright by
Medgyessy Péter)”. Boldogabb újévet!
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Lakáspolitika, a la Medgyessy • Gyurcsány első otthona • Magyarok sátorban vagy fedél nélkül                                  
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tokat rongyos kis puttonyából:
„A fiataloknak a lakáshitel, ez
egy jó dolog. Mi tovább fogjuk
csinálni. És amit még szeret-
nénk, az az, hogy egy szélesebb
kör számára tudjuk biztosítani
azt, hogy hozzá tudjanak jutni,
mert ez egy viszonylag szűk kör”.

Zavar az avarosban
Bevallhatjuk: ezen a ponton ér-
zünk némi kísértést arra, hogy –
Medgyessy anyukáját is felemle-
getve – brutálisan letegezzük a
miniszterelnököt. De nem, 
mégse! Elvégre a tettek – és nem
az ígéretek – minősítik a 
politikuskáinkat. Márpedig
Medgyessy tettei tagadhatatlanul
egy irányba mutatnak: aki ‘89-
ben tárcát szüntetett meg, majd
‘96-ban piacért kiáltott, attól
2003 év végén csakis azt várhat-
tuk, hogy a kedvezményes lakás-
hitelek kamatplafonját új laká-
sok esetében 5-ről 8 százalékra,
használt lakásoknál 6-ról 9,6
százalékra emeli. Meg azt, hogy
az államilag támogatott hitelek
maximumát 15-ről 5 millióra
csökkenti, ha véletlen nem
zsírúj hajlékot szemeltünk ki
magunknak. S bizony azt is vár-
tuk – mi mást várhattunk volna
– a sánta ökör következetességé-
vel törtető szocialistáinktól,
hogy az évi 240 ezer forintos ka-
matkedvezményt végre 120 ezer
forintra „szűkítik”, illetve a ma-
gas jövedelműeknél befagyaszt-
ják. (Miközben persze nem vizs-
gálják, hogy az évi bruttó 4 mil-
lió forintos, úgynevezett magas
jövedelemből hány porontyot
tart el a „gazdag polgár”.) És mi
mást várhattunk volna jobban,
mint a január elsejével beveze-

tett 25 százalékos telekáfát,
amit a lakásépítők nyilván igye-
keznek azonnal a vásárlókra
terhelni – így biztosítva, hogy az
új otthonok árai csakis fölfelé
tempózhassanak. Szóval: tet-
szettünk volna forradalmat csi-
nálni!

Mielőtt végleg kimagyaráz-
nánk a megmagyarázhatatlant,
sietve leszögezzük: azért a ret-
tenthetetlen MSZP-sek is össze-
rezzentek, zavarodtak a kormá-
nyuk döntései után. A Magyar
ATV-n futó balos Újságíróklub
Avar Jánosa például olyasfajta
blődlit eresztett el, hogy tulaj-
donképpen politikailag nem kí-
nos a mostani hitelvész, hiszen
a lakáskölcsönnel élők semmi-
lyen körülmények között sem
szavaznának az MSZP–SZDSZ-
kettősre, tehát fölösleges is sza-
ladni utánuk. Magyarul: Avar
szerint a baloldalnak végleg le
kellene mondania néhány száz-
ezer egykori és majdani lakás-
vásárlóról, plusz a hitel-
igénylők le- és felmenőiről – 
akik így vagy úgy együtt 
sírnak, együtt nevetnek 
rokonaikkal –, vagyis kábé 
10 millió magyar szavazóról. Az
Avar-féle önsorsrontásra nyitott
szocialisták ezután odáig is el-
jutottak, hogy a KISZ-lakásból
(az államtól kapott otthonká-
ból) dobbantó – tehát minde-
nestül összeférhetetlen –
Gyurcsány Ferenccel soroltat-
ták el az állam által támogatott
lakáshitelrendszer állítólagos
gyengeségeit: a Fidesz lakáspo-
litikája rászorultságtól függetle-
nül, havonta akár 200 ezer fo-
rintot is adott a családoknak
úgy, hogy ezt „valamennyiünk-

kel finanszíroztatta meg, és ez
végső soron pénzügyi válság
szélére sodorhatta volna Ma-
gyarországot” – így a gyermek-
miniszter. A fényes tekintetű
polihisztor szavai után csak re-
megő kézzel merjük idebigy-
gyeszteni: a 2002-es önkor-
mányzati választások előtt szét-
szórt egyszeri, 19 ezer forintos
kampány-nyugdíjpótlék potom
60 milliárd forinttal terhelte
meg a „valamennyiünk által fi-
nanszírozott” költségvetést. Ez
az összeg éppen a hatszorosa
annak, amit a mostani lakáshi-
tel-szigorítás után – a 2004-es
esztendőben – megspórol a
kormány. 

Miért, miért, miért?
Illetve: dehogy spórol. Egy ideje
– baloldali kutatóintézetek által
is visszhangzott – gazdasági köz-
hely, hogy a lakás bekerülési
költségének negyven százaléka
állami bevételeket indukál, kü-
lönböző adók, járulékok, befi-
zetések formájában; 100 milli-
árd forintnyi kamattámogatás
mintegy 110 milliárdnyi költség-
vetési bevételt hoz. Akkor hát:
miért éri meg a kormánynak,
hogy szembeszalad több millió
magyar választóval? Miért nép-
szerűtlenkedik, miért hajszolja
jog- és a létbizonytalanságba a
köztársaság polgárait, ha köz-
ben nem spórol semmit? Miért
hivatkozik szociáldemokráciára
meg igazságosság-eszményre, ha
közben igazságtalanabbá teszi a
lakáshitel-rendszert (ugyanis ép-
pen a szegényebb rétegek kerül-
nek távolabb a kölcsönlehető-
ségtől)? Miért állítja ma is azt,
hogy visszamenőleg neeem-
leeesz-kamatemelés, miközben
több kereskedelmi bank jelezte
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már: a változó kamatozású hite-
lek esetében igenis „leeesz”?    

A válasz kétféle lehet. Az
egyik: Medgyessynek – miként
1989-ben, illetve 1996 és 1998
között – most is lételeme a pia-
cosítás, a féktelen államkivo-
nás. Vagy egyszerűen csak:
nagy a baj. Ez utóbbit – hivata-
losságokhoz illően – így szok-
ták megfogalmazni: a szigorítá-
sok nélkül a lakáshitelek állo-
mánya az 2003 decemberi
1500 milliárd forintról 2004
végére 2000 milliárdra növe-
kedne (miközben a lakossági
megtakarítások továbbra is a
zérust súrolnák), vagyis végleg
felborulna az az eddig „bevált”
egyensúly, hogy a lakossági
megtakarítások fedezik az ál-
lamháztartás hiányát és a válla-
lati szektor szükségszerű eladó-
sodását. Ha csipetnyi populiz-
must keverünk e mondathoz,
már így hangzik az új igazság:
a szocialisták azt szeretnék, ha
a magyarok sátorban lakná-
nak, esetleg más, fedél nélküli
megoldásokra hagyatkozná-

nak. Így biztosan nem kellene
holmi hiteltörlesztéssel bajlód-
niuk. Üdvös vón’ viszont, ha so-
kat dolgoznának, de keveset za-
bálnának, hogy mind több tal-
lért takarítsanak meg (értsd:
tároljanak bankokban, állam-
papírokban). Vagyis, hogy le-
gyen miből betömködni a költ-
ségvetési lyukakat, illetve fel-

lendíteni a hiteléhes vállalko-
zásokat. Ennyi.    

Nem tehetünk róla, ez a
rémkép rajzolódott ki elénk.
Pláne, hogy a lakosság szívatá-
sát (az állam és a vállalkozások
érdekében) úgynevezett makro-
szempontok sem indokolják. A
lakáshitel-megszorítással – és
áttételesen: az építőipar, illetve

a lakáspiac mesterséges el-
apasztásával – éppen a gazda-
sági növekedés egyik fő motor-
ja fulladhat le. (A kutatók úgy
tartják: évi tízezer lakás felépí-
tése egyszázalékos GDP-növe-
kedést hoz). Nehéz szívvel, de
tiszta fejjel mondjuk hát: a kor-
mány elvesztette hitelét.           

– B. D. S.  
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Vége az építkezési boomnak
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magyar királyi posta ügyeit
intéző, megbízható káde-
rek pedig nyomban hoz-

záláttak kenyéradó politikus
gazdáik kívánságainak teljesíté-
séhez. Legsürgősebb feladatuk a
magyar lakosság kézpénzforgal-
mának jelentős részét bonyolító
Posta értékfeldolgozását és
pénzszállítást végző Defend
Security Kft. felszámolása volt.
A kormánynak semmi sem drá-
ga, ha politikai tisztogatásról és
baráti vállalkozók helyzetbe ho-
zásáról van szó.  A dialektikus
materializmuson edződött öntu-

datú pártállami káderekből de-
mokrácia és piacgazdaság szak-
értőkké avanzsált szoci politi-
kai és gazdasági elit a 2002-es
kormányváltáskor „keresztes”
hadjáratot indított a Defend el-
len. A Defend felszámolása és
az annak a megbízásait átvevő
100 százalékban postai tulaj-
donban levő József Nádor Tér
Security Logisztikai és Bizton-
ságtechnikai Kft. (JNT) létreho-
zása összesen  négy milliárd fo-
rintjába került a postának és
így az adófizető állampolgárok-
nak. Keller László, a Miniszter-
elnöki Hivatal közpénzügyekért
felelős államtitkára ekkor úgy
nyilatkozott: „Jó hogy a Magyar
Posta visszaveszi a Defend
Security Kft.-től az értékfeldol-
gozás és a pénzszállítás tevé-
kenységét”. A szocialista kor-
rupciós ügyekben mélyen hall-
gató államtitkár szerint „azzal,
hogy a posta újra saját maga
oldja majd meg az értékfeldol-
gozást és pénzszállítást, nem
lesz kiszolgáltatva egy külső
cégnek, amely bár az első idők-
ben biztos, hogy olcsóbban
szerződne a postával, de egy
meghatározott időszak eltelté-
vel akár radikálisan megemel-
heti árait”. Úgy látszik Keller
úr némiképp tájékozatlan volt
az ügyben. Vagy esetleg szándé-
kosan hallgatott el bizonyos
összefüggéseket? Lehet, hogy
bizonyos gazdasági csoportok
előnyhöz juttatásának szándéka
áll egyes politikai döntések mö-
gött? Érdekes módon a kor-

mány 2003 márciusi keltezésű
határozata egyszerre engedélye-
zi a Magyar Postának a JNT lét-
rehozását, a Defend felvásárlását
valamint ugyanakkor kötelezi is
a Postát arra, hogy – meghatáro-
zott határidő nélkül – adja is el
a JNT-t. Qui prodest? Kinek is
állhat érdekében a későbbi köte-
lező privatizációval előírt álla-
mosítás? Lehet, hogy a JNT-re,
tehát a postai pénzfeldolgozás
zsíros falatjára ácsingózó egyik

MSZP- közeli vállalkozásnak? A
JNT a magyar kézpénzkezelési
piac 25 százalékát birtokolja,
míg a legjelentősebb piaci sze-
replőként a Group 4 cég a piac
50-60 százalékát. Ha a Group 4
privatizálhatja a szocialista kor-

mány által újra államosított pos-
tai pénzfeldolgozást és pénz-
szállítást, akkor 10 milliárd fo-
rint körüli éves árbevételre szá-
míthat. A nyilvánvalóan politi-
kai kapcsolatokon alapuló va-
gyongyarapítás klasszikus pél-
dáját a szoci kormányzat a pos-
tánál már bemutatta az Alsys
cégnek adott megbízás esetével.
A Posta közel 200 millió forin-
tos biztonsági eszközvásárlási
megbízást adott az Alsys 2000

Kft.-nek, melynek ügyveze-
tő igazgatója Fejti György, a
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának
egykori tagja. A cég tulajdo-
nosai között található
Szokai Imre, akit a Tocsik-
perben felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítéltek és
Bessenyei Zoltán, a Tocsik-
per negyedrendű vádlottja
is. A cég alapítói között sze-
repel a Trend Prognózis Rt.
is, amely Nagy Sándor szo-

cialista képviselő cége. Az ügy-
ben a parlamentben interpellá-
ló Szijjártó Péter fideszes képvi-
selő kérdése – hogy a tények is-
meretében hogyan kell értel-
mezni Medgyessy Péter 
korábbi szavait, miszerint: 

Van élet a Deffend után• A postás Baja • Postakocsi

Postázott pénzek?
A Medgyessy-kormány zsákmányszerző politikájá-
nak az áldozata a Magyar Posta is. Az árokásás
szocialista receptjének megfelelően Megyó bácsi
kormányzó csapata hatalomra kerülése után szin-
te azonnal leváltotta a posta vezetőségét.

A

»A Defend felszámolása és az
annak a megbízásait átvevő

100 százalékban postai tulaj-
donban levő József Nádor Tér
Security Logisztikai és Bizton-
ságtechnikai Kft. (JNT) létre-

hozása összesen  négy milliárd
forintjába került a postának 

és így az adófizető állam-
polgároknak.«

H I R D E T É S
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„jog és erkölcs közül mindig a
szigorúbbat kell választani” –
megválaszolatlan maradt. A
rossz nyelvek szerint a Fejti–
Alsys-megbízáson túl még szá-
mos hasonló politikai kapcsola-
tokra épülő baráti szerződés ke-
rülhetett megkötésre. Annyi bi-
zonyos, hogy 2002. július 9-től a
posta biztonsági főigazgatója-
ként az a Vidus Tibor költhet
évente 300 millió forintot biz-
tonsági fejlesztésekre, aki a
Horn-kormány ideje alatt, 1995-
1998 között a Nemzetbiztonsági
Hivatal főigazgatója volt. 

A Medgyessy-féle jóléti rend-
szerváltás, amely a kevesek meg-
gazdagodását  jelenti sokak kárá-
ra a Postát sem kerülheti el. En-
nek jegyében László Csaba, aki a
magyar gazdaságot leghatéko-
nyabban tönkretevő nagy forint-
leértékelő pénzügyminiszterként
kerül be majd a gazdaságtörténe-
ti munkákba, célul tűzte ki a Ma-
gyar Posta privatizálását is. Az
alaptevékenységéből 150 milliár-
dos árbevételt realizáló Posta
már 2003-ban elkezdte 600 kis-
települési postahivatal meg-
szüntetését és a 10 százalékos
létszámcsökkentési kormány-
ukáznak megfelelően elbocsáj-
tott 1000 dolgozót. De ez még
semmi, mert 2004-ben a Posta
4000 dolgozó elbocsátását és
két lépcsőben az inflációt jóval
meghaladó mértékű áremelést
tervez. A pénzügyi mutatókat
nem a hatékonyság növelésével
javítani akaró vezetés március-
ban 8, októberben pedig 10 szá-
zalékkal kívánja növelni a pos-
tai szolgáltatások díjait. A drasz-
tikus létszámcsökkentés ellen
tiltakozó postás szakszervezet
szerint a költségvetés tervezeté-
ben a központi költségvetési
szervek 2.382.191 milliárd fo-
rinttal szerepelnek. A kormány
a 10 százalékos tervezett lét-
számcsökkentéssel mintegy 40
milliárd forintot akar megtaka-
rítani, ami az összes kiadásnak
csak kevesebb, mint egy százalé-
ka. Mivel a megtakarítandó

pénz nagy része a munkaadót
terhelő járadék, ezért a leépítés
nemcsak megtakarítást, hanem
bevételcsökkenést is okoz a költ-
ségvetés számára. A PHDSZSZ
szerint emiatt a megtakarítás a
központi költségvetési szervek
összes költségeinek 0,5 százalé-
kánál kisebb lesz, s csak az

egész büdzsé két ezrelékét éri el.
A kormány nem kalkulálta be a
kiadások közé az elbocsátások já-
rulékos költségeit sem: a munka-
viszony megszüntetésekor hat
havi felmondási időt kell kifizet-
ni a köztisztviselőknek. A végki-
elégítés összege az idősebb kor-
osztály esetében általában nyolc
hónapi fizetés, míg ha a nyugdíj
előtt öt éven belül mondanak fel
valakinek, akkor még több pénz
jár neki. Ezekkel az összegekkel
együtt a postás szakszervezeti

szövetség számításai szerint a ter-
vezett megtakarítás helyett közel
tízmilliárdos többletköltséggel
lehet számolni. Az ország máso-
dik legnagyobb foglalkoztatója-
ként közel 40 ezer alkalmazott-
nak bért fizető Magyar Posta az
elbocsátások helyett inkább a fe-
lesleges politikai indíttatású
pénzpazarlás leállításával javít-
hatna eredményességén. A
Defend Kft. felszámolására elpa-
zarolt 4 milliárd mellett a Posta
több korábbi, az előző kormány
idején elkezdett program leállítá-
sával is milliárdos befektetések-
ről és jelentős bevételekről mond
le. Az előző kormányzati ciklus-
ban a Posta 3,5 milliárd forintért
elkészítette az Elektronikus Köz-
beszerzési Rendszert (EKR). Az
EKR  működtetése a magyar ál-
lam 100 milliárdos közbeszerzési
forgalmának nyilvános és átlátha-
tó bonyolításával 1,5–2 milliár-
dos bevételhez juttatta volna a
Postát. A Miniszterelnöki hivatal-
ban trónoló Baja Ferenc vezette
államtitkárság nem fogadta el a
teljesen kész és működőképes
rendszert, helyette inkább egy
teljesen új kidolgozására akar

megbízást adni újabb milliárdo-
kért. Az EKR-hez hasonló mó-
don mondott le a 1,5 milliárd fo-
rintos Postai Elektronikus Piac
(PEP)-program működtetéséről
is a Posta. A felesleges és költsé-
ges megbízások adására termé-
szetesen az új fejlesztések is kivá-
ló lehetőséget adnak. A Posta 14
milliárdosra tervezett 10 éves fej-
lesztési projektje keretében a bu-
daörsi Metró áruház melletti Or-
szágos Logisztikai Központba kö-
zel 1 milliárdért kíván 150 darab
új, négykerék-meghajtású kiste-
herautót beszerezni. A levélkül-
deményeket így úttalan utakon is
kézbesíteni képes (de vajon hol?)
Posta ezáltal korszerűbb jármű-
parkkal rendelkezik majd, mint a
8–25 év átlagéletkorú járművek-
kel rendelkező Magyar Honvéd-
ség. A Medgyessy-kormány tehát,
mint a viccben: nem csak ígér, de
be is tart. Jóléti fordulat van a
Postánál is: postahivatalok százai
szűnnek meg, dolgozók ezreit bo-
csátják el, a szolgáltatások díjai
az infláció fölé nőnek, néhányan
viszont jó megbízásokhoz jut-
nak. Haverok, buli, politika!

– V. V.
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Ez a belvárosi postahivatal megúszta a bezárási hullámot

»A Miniszterelnöki hi-
vatalban trónoló Baja

Ferenc vezette államtit-
kárság nem fogadta el a
teljesen kész és működő-

képes rendszert«
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A mi Mórickánk
Tavaly, az ellenzék október 23-i
megemlékezése után Kovács Lász-
ló adta meg az alaphangot azzal,
hogy sértõdött levelet írt Orbán
Viktornak, amelyben kifogásolta,
hogy a Szövetség elnöke beszédé-
ben visszautasította a külügymi-
niszter-pártelnök egyik kedvenc
vulgármarxista tézisét arról, hogy
mi, magyarok „tanuljunk meg ki-
csik lenni”. Tudnivaló, hogy a
2002-es választási kampány óta
Kovács kezelhetetlen Orbán-
komplexusban szenved: gyakorla-
tilag nincs olyan téma – beleértve
az uniós csatlakozást, hölgyisme-
rõsének érintettségét a brókerbot-
rányban, és a karácsonyi üzenete-
ket is –, amelybe Kovács ne tudná
belekeverni Orbánt. Ezt igen
ügyesen teszi: ha nem hisz nekem
a kedves olvasó, menjen el a Bos-
nyák téri piacra, ahol az egyik leg-
hangosabb kofa világosan elma-
gyarázza majd, hogy az emelkedõ
tojásárakról Orbán tehet. Igen,
Kovácstól tanulta.

Macskairtó Orbán
De a legnagyobb kormánypárt el-
nöke nemcsak a kofák körében
népszerû. Alig száradt meg a tinta
nyílt levelén, rögtön csatlakozott
hozzá a Népszabadság nagy iro-
dalmára, Bächer Iván is, aki, miu-
tán kigyûjtött néhány részletet pár
harcosabb ellenzéki publicisztiká-
ból, mindezeket elküldte Orbán-
nak és néhány rosszindulatú tör-
ténelmi utalással körítve aziránt
érdeklõdött, hogy „mik a terveik a
kitakarított elemek hátramara-
dott macskáival?” Nyilván érezte,

hogy a bizarr érdeklõdés indoklás-
ra szorul, ezért hozzátette: „Azért
kérdem, mert ha az Önök takarí-
tógépezete megindul, embereimet
megóvni aligha tudom majd; a
macskákat azonban talán még el
tudom altatni idõben.” Ezt kér-
dezte a kormánypárti Bächer Iván
a kormánypárti Népszabadságban
az ellenzék vezetõjétõl. Ráadásul
levelét Verõcén postázta Bächer
Iván, ugyanis szerzõnk a konzer-
vatív többségû Dunakanyarba me-
nekült a lakhatatlanná züllesztett
Budapestrõl, amelynek vezetõi-
nek viszont nem írt nyílt levelet.
Bächer Iván írásai azt tükrözik,
hogy a félelelmre és a félelem-
keltésre építette fel az egzisztenci-
áját. Polgári kormányok idején
csúcsra járatja rettegését, de
amint látható, szoc-lib idõkre is
tett el belõle, csak az íze kedvéért.
Mert bizony nincs is veszélyesebb
a hatalom sáncain kívül álló ellen-
zék mesterkedéseinél.

Antiszemiták, filoszemiták
Jól tudta ezt Bächer Iván már az
elõzõ szocializmusban is, amikor
tanárként egy valódi, európai bal-
oldali gyermekét rúgatta ki a gim-
náziumból. Solt Ottília fiának
annyi volt a bûne, hogy Beszélõt
olvasott az iskolában. Bächer Iván
már akkor is úgy gondolta, hogy
az ellenzékiek ellen kíméletlenül
kell harcolni. Ha kirúgással, ak-
kor kirúgással, ha nyílt levéllel,
akkor nyílt levéllel. Mikor éppen
melyik eszközt adja kezébe a hata-
lom. Késõbb váltott és a Népsza-
badsághoz igazolt. Ahhoz az új-
sághoz, ahol évtizedeken át Izrael

volt az egyik fõ ellenség, és ahol
még 1989 decemberében is csak
„Zsidesznek” becézték a Fideszt.
Aztán 1990-ben úgy döntöttek: az
anticionizmus már nem jó bolt,
ezért filoszemiták lettek. Itt lett új-
ságíró és azóta filoszemita Bächer
Iván. Kisajátította és cikkeiben ol-
csó pártpolitikai témává silányítot-
ta a második világháború során
elpusztított zsidó honfitársaink
emlékét. Hosszú évek óta szinte
minden cikkében uszít a polgári
tábor, az ország egyik fele ellen,
szisztematikusan gúnyolva több
millió ember értékeit és érzéseit.
Nagyvárad számára csak
„Oradea”, mint ahogyan azt nyílt
levelében is hangsúlyozza. Az csak
õt minõsíti, hogy ünnepeinkrõl ki-
zárólag a zabálás jut eszébe, de va-
jon milyen hátsó szándékok mun-
kálnak abban az emberben, aki
azzal dicsekszik, hogy hozzátarto-

zójának sírján egy önkényuralmi
jelkép, a százmillió ártatlan halot-
tat produkáló „szép, nagy vörös
csillag” áll? Mit szeretne kiprovo-
kálni ezzel? Vajon kik ássák az ár-
kokat ebben az országban? És mi-
lyen szempontok alapján folyik a
nyílt levelezõsdi? Ha az adóforint-
jainkból támogatott, kormányhoz
közel álló Tilos Rádióban elhang-
zik egy olyan felvetés, hogy ki kell
irtani az összes keresztényt, akkor
írjunk nyílt levelet Medgyessynek,
amelyben azt tudakoljuk, hogy
mikor jönnek értünk és macs-
káinkért? Nyilván túlzás lenne, hi-
szen senki sem gondolhatja komo-
lyan, hogy a kormányfõ – bár elég
szomorú a múltja és a jelene is –
bárkit is kiirtana, vagy ilyen tettre
utasítaná híveit, köztük, mond-
juk, Bächer Ivánt. Úgyhogy hát-
rább az agarakkal és a macskák-
kal is.                       – NÉVAI GÁBOR

AA  ppoollggáárrii  jjoobbbboollddaalltt  ggyyaakkrraann  vvááddoolljjáákk  aazzzzaall,,  hhooggyy
eeggyysszzóóllaammúú,,  vveezzéérreellvvûû..  TTeehháátt  mmiinnddeennkkii  kköövveettii  aa
mmeeggaaddootttt  iirráánnyytt..  EElltteekkiinnttee  aattttóóll,,  hhooggyy  eezz  nneemm  eeggéésszzeenn  ííggyy
vvaann,,  éérrddeekkeess  jjeelleennsséégg  üüttööttttee  ffeell  aa  ffeejjéétt  nneemmrrééggiibbeenn  aa  kkoorr--
mmáánnyyppáárrttii  oollddaalloonn..  EEzz  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  nnyyííllttlleevvééllíírróó--lláázz..  

Mottó: „A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon
a beteg ember.” (Wass Albert)

A félelem bére
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z európai integráció soron
következő bővítése a jaltai
megosztottság első megha-

ladása. Kérdés azonban, hogy a
meghatározó tényezők kívánják-e
a kibővített unió tényleges egy-
ségesülését – és erre fel is van-
nak-e készülve –, avagy a kény-
szerű fúzió mögött a régi és új
tagok közötti különbségek fenn-
tartására törekszenek. A tények
sajnos az utóbbi irányba mutat-
nak.

Az 1988–1991-es évek esemé-
nyei már jelezték, hogy a Közös-
ség nem készült fel a jaltai rend
végére: a keletieknek felkínált
társulási szerződések – az Euró-
pai Megállapodások – nem tar-
talmazták a csatlakozási távlat-
ról szóló közös akarat kinyilvá-
nítását. E perspektíva csak a tár-
sult országok egyoldalú célkitű-
zéseként jelent meg. A megálla-
podások a kezdeti, belépőknek
átmeneti kedvezményeket nyúj-
tó kereskedelmi pozíciók mögé
gyorsan illesztettek olyan  gazda-
sági tartalmakat, amelyek a tag-
államokat juttatták előnyös hely-
zetbe. A vám- és nem vámjellegű
akadályok kiiktatása – az  átme-
neti pozitív diszkrimináció elle-
nére – a forgalom dinamizálódá-
sa mellett a keletiek számára va-
lójában az Európai Unión belüli
rendszerben kijelölt helyek el-

foglalását eredményezte, ame-
lyek a piaci pozíciók, technoló-
giák és versenyképességi viszo-
nyok alapján determináltak.

A belső piaci integrálódás fo-
lyamatát nem kísérte valódi, a
vállalkozók alkalmazkodását ko-
rábban segítő közösségi progra-
mokhoz mérhető támogatás.
Sőt, a Közösség számára fontos
ágazatok védelme tudatosan
fennmaradt a megállapodások
tíz éve alatt, s ez átmeneti men-
tességekbe, potenciális véd-
záradékokba torkollott. A 
PHARE-, ISPA-, SAPARD-prog-
ramok nem voltak mérhetőek a
hajdani Marshall-segélyhez, a
bővítés – amely esetleges elma-
radásának távlata csaknem vé-
gig lebegtetett „alternatíva” volt
– alulfinanszírozottsága prece-
dens nélküli.

Az európai alkotmányban ja-
vasolt intézményi rend szintén
az új tagállamok háttérbe szorí-
tását szentesítené, hiszen a na-
gyok döntéshozatali súlya jelen-
tős mértékben megnő a jelenlegi
belső hatalommegosztási viszo-
nyokhoz képest. A kibővült 25
tagú unióban már három nagy
tagállam megakadályozhatja a
döntések keresztülvitelét, ezzel
szemben a kis és közepes orszá-
gok csak akkor képesek a szá-
mukra kedvezőtlen döntések

megakadályozására, ha tizen-
hárman közös platformra jutva
utasítják el azokat.

Az alkotmány vitáját lezárni
hivatott kormányközi konferen-
cia kudarca – paradox módon –
az integráció továbbfejlődésé-
nek új útjait mutatta meg. A fo-
lyamatokat a kezdetektől formá-
ló alapító hatok alternatív meg-
oldásokat vizsgálnak az európai
alkotmány végső bukása esetére.
Az ún. többsebességes fejlődés –
amelyben egyes tagállamok
gyorsított integrációt valósítaná-
nak meg egyfajta „elit klub” lét-
rehozásával – azonban akkor is
rövid távú valósággá válik, ha az
alkotmányt később elfogadják. A
későbbi jogi legitimáció az addi-
gi korlátlanabb cselekvés szente-
sítését eredményezheti. 

A minapi brüsszeli csúcs
egyik fontos üzenete, hogy az
újak nem egységesek a kihívá-
sok felismerése és az adandó vá-

laszok tekintetében. Eltérő kon-
cepcióval rendelkeznek az integ-
ráció továbbfejlesztéséről, s ez is-
mét jele annak, hogy nem for-
málnak majd külön blokkot az
EU-n belül. A tartós leszakítás és
leszakadás elleni fellépéstől mo-
tivált Magyarország és Csehor-
szág például jelezte: csatlakozna
az integrációt felgyorsítani kívá-
nó maghoz.

A közösségi költségvetés kö-
zéptávú tervezése még el sem
kezdődött, de a források vissza-
fogása máris kinyilvánított poli-
tikai szándék. A nemzeti jogkör-
be történő visszahelyezés mind a
mezőgazdasági, mind a struktu-
rális politikák terén egyes befi-
zető EU-tagállamok régi törekvé-
se, s ehhez a lassan szűnő
dekonjuktúra újabb érvet ad. A
kiadások új, nem gazdasági jelle-
gű politikák felé történő átren-

dezése a belépők felzárkózását
nem mozdítaná elő.

Az ún. lisszaboni folyamat ke-
retében az unió célul tűzte ki az
USA gazdasági mutatóinak
2010-re történő elérését, s a de-
konjunktúrára a gyógyírt, a ver-
senyképesség fokozását a tudás-
alapú gazdaság- és társadalom,
illetve az infrastruktúra fejlesz-
tésében látja. Kérdés, hogy
mindez növeli-e az EU-25-ök ko-
hézióját? Nemigen. A tudásori-
entált beruházások politikái
döntően tagállami hatáskörbe

esnek, tehát a közössé-
gi források kohéziós
szerepe eleve kicsiny,
ráadásul jellegüknél
fogva is igen hosszú tá-
von hatnak. A pár hete
elhatározott infrastruk-

túra-fejlesztési projektek pedig
elérik ugyan az új tagállamokat
is, de inkább a gazdasági növe-
kedést kevéssé sokszorozó vasút,
mintsem az autópályák terén.

Nem a többsebességes unió
lehetősége a veszély, hanem a ré-
gi és új tagok menti kétsebessé-
gű rendszer. Ennek gazdasági
alapjai oly erősek, hogy az eddi-
gi politikai cselekvésben tetten
ért megosztási szándék meg-
szüntetése komoly feladatot, a
közösségi források kiegészítését
feltételezné. A támogatás szüksé-
gessége elismert: a keleti tarto-
mányoknak nyújtandó támoga-
tásokat érintő bel-német záradé-
kot éppen az EU születő alkot-
mánya erősíti meg. A kérdés te-
hát az, hogy Közép-Európa fel-
zár-kóztatására van-e igazi politi-
kai szándék. Ennek most igen
csekély jelét látni.            – G. M.

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

»A belső piaci integrálódás folya-
matát nem kísérte valódi, 

a vállalkozók alkalmazkodását 
korábban segítő közösségi pro-

gramokhoz mérhető támogatás «

Kérdőjelek az egységesülés körül

Az Európai Unió
furcsa bõvítése
A pillanatnyilag elakadt európai alkotmányozási
folyamat apropóján a kibővülő unió belső erővi-
szonyait veszi górcső alá a Budapest Analyses
„virtuális” kutatóközpont legfrisebb elemzése.
Engedélyükkel közöljük most a tanulmány rövidí-
tett változatát, amely teljes terjedelmében a
www.budapestanalyses.hu weboldalon olvasható. 

A
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oszkva egykori magyar-
országi politikai és kato-
nai befolyását jelenleg

váltja a potenciálisan nem ke-
vésbé veszélyes gazdasági befo-
lyás eszközére, amelyben kész-
séges partnert talál a regnáló
MSZP–SZDSZ-kormányzatban.
Nem földtől elrugaszkodott el-
képzelés, hogy az orosz titkos-
szolgálatok kezében is lehet egy-
két akta a D-209-es ügynökről.
S mivel Medgyessy Péter szigo-
rúan titkos tisztként aligha tevé-
kenykedhetett James Bondként
a KGB ellen, talán érthető is a
buzgóság, amellyel a miniszter-
elnök kiszolgálja az orosz érde-
keket, rászabadítva Magyaror-
szágra a nagyhatalmi érdekeket
korszerűen megjelenítő orosz
tőkét. 

Józan ésszel ugyanis mással
nem magyarázható az a szolga-
lelkű, sodródó külpolitika, ame-
lyet magyar–orosz vonatkozás-
ban (is) követ a jelenlegi magyar
kormány. Medgyessy szinte pa-
rancsra cselekszik, akkor s any-
nyiszor találkozik az orosz veze-
tőkkel, amikor csak azok akar-
ják. Más kérdés, hogy a magyar
belpolitikában ez akként jele-
nik meg, mintha bizalmas kap-
csolat lenne az orosz elnök és a
magyar miniszterelnök között.
De lehet-e bensőséges viszony
tartótiszt és ügynöke között?
Aligha. A legutóbbi szentpéter-
vári találkozó előkészítéséről a
külügyminisztérium sem tu-
dott, annak illetékeseit csupán

az utolsó pillanatban vonták be
a munkálatokba. Árulkodó ada-
lék ez a Medgyessy–Kovács-kap-
csolathoz is: nehogy már azt
gondolja Kovács, hogy ő csinál-
ja a külpolitikát – üzente e lé-
péssel a miniszterelnök a Bem-
rakpartnak.

Ugyan miként lehetne más-
ként, mint tartótiszt–ügynök vi-
szonyként értékelni azt, hogy
Magyarország az MSZP–SZDSZ-

kormányzás idején tágra nyitja
a kaput az orosz tőke behatolá-
sa előtt, s ezzel veszélyezteti a
stratégiai magyar ágazatok hely-
zetét? Egyes ágazatok kizáróla-
gos orosz ellenőrzés alá kerül-
hetnek, s a magyar gazdaság ez-
zel zsarolható lesz. Ne legyen il-
lúziónk: ha kell, akkor az oro-
szok élni is fognak a lehetőség-
gel.

Szentpétervárott információ-
ink szerint főfogásként a gazda-
sági együttműködés,
pontosabban az orosz
gazdasági behatolás
megerősítése volt terí-
téken. Putyin és a ki-
rendelt Medgyessy
megbeszélésén szó esett többek
között a Dunaferr, a MOL, a
MALÉV eladásáról – vagy leg-
alábbis részleges orosz részvény-
vásárlásról a fenti magyar stra-

tégiai cégekben –, valamint a
haditechnikai együttműködés
elmélyítéséről. (A Dunaferrt
friss hírek szerint mégsem az
oroszok, hanem az ukránok ve-
hetik meg áron alul: túl feltűnő
lehet, ha mindent ők visznek
el.) S mit kapott a magyar fél
cserébe mindezért? Mintegy 27
orosz régióban kezdhetnek ma-
gyar cégek saját maguk által
szervezett előfinanszírozással

lakásépítésekbe. Is-
merjük el: ma már
csak ilyen feltételek-
kel lehet dolgozni 
a rendkívül erős
konkurrenciájú orosz

piacon. Amennyiben e projekt
lehetőséget ad magyar vállala-
tok számára, ez üdvözlendő.
Aligha hasonlítható össze
ugyanakkor egy magyar finan-
szírozású oroszországi vállalko-
zás a stratégiai magyar ágazatok
kiárusításával. 

Jelenleg a magyar–orosz kap-
csolatok elsősorban az oroszok-
nak kedveznek, Magyarország
számára nem, vagy csak kismér-
tékben hoznak hasznot, s nem

csak a gazdaságban van ez így.
A műkincskérdésben semmivel
sem jutottunk előbbre a mosoly-
gós fotók s a reptérre történő
közös kocsikázások ellenére.

Sőt, mintha visszaléptünk vol-
na, hiszen legutóbb Kaszjanov
– jó orosz szokás szerint, ami-
kor valamit el akarnak szabotál-
ni – bizottságosdi  játszására
tett javaslatot. Az aligha zavarta
őt, hogy már létezik közös mű-
kincs bizottság, csak az orosz fél
évek óta nem hajlandó részt
venni munkájában. 

Nem kevésbé volt gyalázatos,
ahogy az orosz fél megakadá-
lyozta a rudkinói magyar köz-
ponti katonai emlékhely politi-
kai szinten történő megnyitását.
Számukra természetes, hogy a
II. világháború óta a magyar ön-
kormányzatok ápolják a hazai
orosz sírokat, de az már nem,
hogy az orosz földben nyugvó
magyar katonát is megilleti a
végtisztesség. Nekünk hálásnak
kellett lenni Rudkinó megnyitá-
sának engedélyezéséért, de ne-
kik természetes volt, hogy a Sza-
badság-téren – a magyar szabad-
ság egykori emlékhelyén – visz-
szaállítottuk a szovjet katonai
emlékművet. Miféle paritás ez?
Azt látjuk, hol itt az orosz ér-
dek, de hol itt a magyar érdek?

Ami a gazdaságban mutatko-
zó eredményeket illeti, az ada-
tok alapján valóban élénkül a
kereskedelmi forgalom, s benne
a magyar export, a kérdés csak
az, hogy ez minek köszönhető.
Kormányzati intézkedések híján
aligha Medgyessyéknek: egyes
közgazdászok szerint csupán a
fekete vámolás egy részének le-
gálissá tétele áll a forgalomnöve-
kedés mögött. Egyelőre hiányoz-
nak a növekedést tartóssá tevő
kormányzati lépések, márpedig
enélkül az áhított keleti piac ki-
sebb részét sem tudjuk tartósan
visszaszerezni. Nagy visszatérés-
ről persze szó sem lehet, ezt csak
a realitásokról megfeledkező
pártpolitikusok mondják újra
meg újra, feltehetőleg propagan-
disztikus okokból, illetve a piac
nem kellő ismeretéből fakadó-
an. Sajnos az nem vigasz ne-
künk, hogy nem ez az egyetlen,
amihez nem értenek.       – E. S.

A cím csak első látásra tűnhet meghökkentőnek. Az utolsó szovjet tanácsadók
1989 nyarán hagyták el Magyarországot, addig mindenütt ott voltak, ahol
szovjet (orosz) érdekeket véltek felfedezni. S nemcsak tanácsokkal látták el
magyar kollégáikat, hiszen – mint dokumentumok bizonyítják – maguk ve-
zettek (az 1980-as évek végén is!) minisztériumi üléseket. Mindennek fényében
elgondolkodtató a magyar–orosz kapcsolatok elmúlt másfél évének története.

M

»Nem földtől elrugaszkodott
elképzelés, hogy az orosz titkos-

szolgálatok kezében is lehet egy-
két akta a D-209-es ügynökről «

»A műkincskérdésben semmivel
sem jutottunk előbbre a mosolygós

fotók s a reptérre történő közös
kocsikázások ellenére «

A tartótiszt magához rendelte ügynökét? • A Putyin–Medgyessy-találkozó margójára

Eligazítás Szentpétervárott
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indez azonban kevésnek
bizonyult, a befektetők
megrendült bizalmát

nem sikerült visszaszerezni. A
jövő évi költségvetés tervezete
sem mutatott különösebb el-
szántságot a fiskális fegyelem fo-
kozására és az állampapír-aukci-
ókon tanúsított alacsony külföl-
di érdeklődésből is következtet-
ni lehetett arra, hogy valami
nincs rendben. November utol-
só napjaiban a forint árfolyama
elhagyta az MNB által inflációs
céljainak eléréséhez kívánatos-
nak tartott, 250-260 ft/eurós sá-
vot, s rohamosan gyengülni kez-
dett. Járai Zsigmond előbb szó-
beli intervencióval próbálta
megnyugtatni a piacot, s erősíte-
ni a forintot, majd miután ez
hatástalan maradt, a Monetáris
Tanács még aznap 300 bázis-
ponttal, 12,5%-ra emelte a jegy-
banki alapkamatot. A váratlan
lépés, melyet a pénzügyminisz-
ter is egyetértéséről biztosított,
meglepte az elemzőket, akik leg-
feljebb 150 bázispontos kamat-
emelésre számítottak.

Az intézkedés azonban csak
átmeneti stabilitást és erősödést
hozott, a magyar fizetőeszköz a
következő kereskedési napon új-
ra 270 forint/euró körüli árfo-
lyamra gyengült, a januári spe-
kulációs támadásban komoly
szerepet játszó J. P. Morgan 15
százalékos alapkamatot is elkép-
zelhetőnek tartott. A London-
ban vendégeskedő László Csaba
állítólagos nyilatkozatát („na-
gyobb rugalmasság az árfolyam-
politikában”) követően ismét
zuhanásnak indult a forint, a
pénzügyminiszter hosszabb ide-
ig elérhetetlennek bizonyult
(előbb úton volt New Yorkba,
majd aludt), végül a Pénzügymi-
nisztérium cáfolta, hogy ilyet
mondott volna. Az általános bi-
zonytalanság eredményeként
több állampapír-aukció is siker-
telen volt. 

A nehéz napokban a nemzet-
közi gazdasági sajtó figyelme is
Magyarország felé fordult. A Fi-

nancial Times többször cikke-
zett a forint körül kialakult za-
varokról, hol a költségvetési hi-
ányt nevezte meg fő problémá-
ként, hol Járait hibáztatta,
majd László Csaba menesztésé-
ről cikkezett. Összeesküvés-el-
méletekben a legtovább a
Handlesblatt ment, ahol az idé-
zett elemzők egyenesen a Fi-
deszt gyanították a kamateme-
lés mögött. 

A hiteles kormányzati kom-
munikáció szép példája volt a

december 5-én, pénteken várat-
lanul összehívott rendkívüli
kormányszóvivői tájékoztató. A
16.00-ra meghirdetett sajtótájé-
koztatót feszült várakozás előzte
meg, majd az ott elhangzó, sem-
mitmondó  „nyugalom, minden
rendben, a magyar gazdaság
erős, nem lesznek megszorítá-
sok” hatására a kereskedés zárá-
sáig ismét zuhanni kezdett a fo-
rint már-már megnyugodni lát-
szó árfolyama. A hétvégén meg-
szólalt a legendás Fekete János

is, újabb állami hitelfelvételt
sürgetve. A következő hét is ked-
vezőtlen hírrel indult, a Mol ala-
csony árfolyama miatt az ÁPV
Rt. elhalasztotta a korábban be-
jelentett állami részvénycsomag-
értékesítést. 

A hét közepén aztán a pénte-
ki kormányszóvivői tájékozta-
tón elhangzottakkal szöges el-
lentétben mégis szigorítást je-
lentett be a kormány: többek
között befagyasztotta a központi
intézmények maradványpénzei-
nek felhasználását, és a korábbi
ígéretekkel szemben hozzányúlt
a politikailag igencsak kényes
lakáshitelekhez is. Medgyessy
Péter azzal indokolta a döntést,
hogy „nem engedjük eladósod-
ni az embereket”. Kérdés, hogy
a lakáshitelezés szigorítása
mennyire javít a költségvetés
helyzetén (például a GKI számí-
tásai szerint nagyobb bevételt
generál, mint amennyi kiadás-
sal jár) és mekkora károkat
okoz a hosszabb távra tervező
középosztály kiszámíthatóságba
vetett bizalmának. Az MNB és a
forint-piac mindenesetre pozití-
van reagált a nagyobb fiskális
szigor irányába mutató dönté-
sekre, ezt követően az árfolyam
260 forint/euróhoz közelített.
December közepe óta ismét vi-
szonylagos nyugalom van a pia-
con, a jegybank egyelőre tartja a
12,5%-os alapkamatot, az elem-
zők idővel valamekkora mértékű
csökkentést valószínűsítenek.

A forint-árfolyam körüli zava-
rok miatt megnövekedett
érdeklődésnek akár pozitív 
hozadéka is lehetne, hogy a 
közvélemény tájékozottabbá
válik a gazdaságpolitikai kérdé-
sekben. Ehhez azonban hiteles
és kompetens elemzők média-
szerepeltetésére lenne szükség –
jelen esetben azonban például
Bolgár György és Lovas István
vonták le jól bejáratott következ-
tetéseiket „gazdaságpolitikai fej-
tegetéseikben”, ezzel pedig egy
lépést sem jutottunk előrébb.     

– B. Á. G.

Az év vége ismét jelentős izgalmakat hozott a forint
háza táján, 2003-ban már harmadszor. Januárban a
sáveltolásra spekuláló támadás, a nyár elején a vá-
ratlan, a kormány és a jegybank által közösen elha-
tározott sáveltolás okozott felbolydulást. Bár végül
az utóbbi lépést mind a kormány, mind az MNB el-
hibázottnak minősítette, úgy tűnt, legalább annyi
haszna volt, hogy a gazdaságpolitika alakítói fel-
hagytak a nyíltszíni pengeváltásokkal, ráadásul
mindketten megerősítették elkötelezettségüket az
euró 2008-as hazai bevezetése mellett. 

M

Megrendült a bizalom a Pénzügyminisztériumban

Az árfolyam-politika hányattatásai

Hullámvasúton
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„A BSA Magyarország Szoftver-
bevallás elnevezésű kampánya
keretében az önkormányzatok,
valamint a kis és közepes vállal-
kozások segítséget és eszközöket
kapnak a szoftvergazdálkodási
gyakorlatuk kialakításához” –
írja a BSA közleménye. Az ön-
zetlen segítséget a vállalati és
helyi vezetők hálásan és szíve-
sen fogadják. „Hatházi László,
Hajdúszovát polgármestere hoz-
zátette: a Szoftverbevallás elké-
szítésével szeretnénk példát mu-
tatni a többi önkormányzat szá-
mára is.” A témával foglalkozó
cikkeket böngészve hasonló ér-
zés fogja el a gyanútlan olvasót,
mint a jehovista röpiratok há-
tulján az oroszlánokkal kéz a
kézben sétálgató őzikék láttán. 
A kampány kapcsán elhangzó
nyilatkozatok azt mutatják,
hogy igencsak szükség lenne jog-
ot végzett emberekre a szoftver-
bevallást visszaküldő települé-
sek és cégek háza táján – ez eset-
ben ugyanis szinte biztos, hogy
nem tennének (örömmel?!) ele-
get a BSA felhívásának. 

Mirõl is szól ez az akció?
A BSA felszólít minket, hogy ön-
ként adjunk számot az általunk
használt szoftverekről, a legap-
róbb részletekbe menően.
Mindezt természetesen megte-
heti, ahogy megtehetné a már
említett Vasutas Bélyeggyűjtők
Baráti Köre vagy akár maga Dé-
vényi Tibi bácsi is.  Semmivel
sincs több jogalapja bárkitől
bármilyen információt követel-
ni. A BSA egy egyesület, jogi stá-

tuszát tekintve nem különbözik
bármely más (pl. bélyeggyűjtő,
ugye) egyesülettől.  A BSA Ma-
gyarországot 1994-ben alapítot-
ták multinacionális informati-
kai cégek. Célja elviekben az il-
legális szoftverhasználat vissza-
szorítása, a gyakorlat-
ban ez leginkább a ta-
gok profitérdekeinek
mindenáron történő
érvényesítésében nyil-
vánul meg. Hangzatos
elveik hitelességét leg-
alábbis megkérdőjele-
zi az az eset, amikor
illegálisan használt (!)
Complex jogtárukból tettek fel
kommentárokat honlapjukra,
forrásmegjelölés nélkül (utóbbi-
val önmagában is szerzői jogsér-
tést követve el).  Az igazi problé-
ma azonban nem ezzel, sokkal
inkább az eszközök finoman
szólva nem teljesen tisztességes
mivoltával és a tevékeny vagy
passzív állami támogatással van. 

„Police aided sales”
Az egyre gyakrabban hallható
fogalom azt a jelenséget jelöli,
amikor az állam (nem feltétle-
nül a rendőrség) lobbiérdekek-
től és/vagy tudatlanságtól  ve-
zérelve beleavatkozik piaci és
társadalmi folyamatokba egy
adott cég, cégcsoport érdekei-
nek megfelelően, általában egy-
egy monopóliumot erősítve,
fenntartva. Erre itthon is szá-
mos példát ismerünk (Matáv
ügyek, Campus program, stb.),
de a leginkább hírhedtté a BSA
tevékenysége vált. A BSA plakát-

jain a bilincs nem egyszerű de-
koráció, már valóban élvezik
egy páran az állami kosztot, köz-
reműködésüknek hála. Az ille-
gális szoftverhasználattal kap-
csolatos  ügyekből a BSA rend-
szerint igencsak kiveszi a részét,

mint a sértettek (a szoftvermul-
tik) képviselője,  feljelentő  és –
a büntetőjogban egyedülálló
módon – szakértőként is. Nem
egyszer előfordult, hogy a kár-
érték megállapításánál a BSA-
nak ugyancsak „maga felé haj-
lott a keze”. Számos ingyenes
szoftvert is kereskedelmi meg-
felelőjének árán számított hoz-
zá a kárösszeghez, míg a nem
BSA tagok által készített keres-
kedelmi szoftvereket egyszerű-
en elfelejtette kárként feltün-
tetni.

Hab a tortán a 2002-ben kö-
tött BSA–ORFK-megállapodás,
melynek értelmében a BSA fel-
jelenti az általa feljelentendő-
nek ítélteket, szakértői támoga-
tást nyújt a rendőrségnek és
megjutalmazza a legaktívabb
rendőröket. Cserébe a rendőr-
ség részt vesz a BSA-akcióban és
informálja őket.  Magyarul a
rendőrség az adófizetők pénzén
részt vesz egy egyesület profit-

növelő tevékenységében,  bizo-
nyos szoftverek illegális haszná-
latát aktívabban üldözi, mint
másokét. Egyenlők és egyenlőb-
bek.

Bevalljuk?
Térjünk vissza eredeti témánk-
hoz, a Szoftverbevallás akció-
hoz. Nehéz ellenállni a BSA csá-
bító ajánlatának: mi beküldjük
neki a szenzitív információkkal
teli pontos szoftvernyilvántartá-
sunkat, cserébe ők megadják a
(természetesen nem ingyen dol-
gozó) szoftvernyilvántartás-gaz-
dálkodási tanácsadó cégek elér-
hetőségét, valamint adnak egy
letölthető, licensz-nyilvántartást
segítő programot. Mit érünk el
ezzel? Ha esetleg nem stimmel-
ne valami a szoftverlicen-
szeinkkel, gyakorlatilag felje-
lentjük saját magunkat, bünte-
tőeljárást és nagy összegű kárté-
rítést kockáztatva. (Holott vá-
laszthatnánk a legalizáció értel-
mesebb módját is: áttérhetnénk
az illegálisan használt szoftve-
rek ingyenes, vagy olcsóbb alter-
natív megfelelőire, és csak a leg-
szükségesebbek vásárolnánk
meg.)  Mindemellett a BSA ke-
zébe kerül egy olyan grátisz
adatbázis, amely minden mar-
ketinges álma. Nehéz elképzel-
ni, hogy az egyesület ne adná ki
tagjainak adatainkat, már vár-
hatjuk is a jobbnál jobb ajánla-
tokat. 

A PSZÁF közleményben hívta
fel a bankokat, hogy nem csak
nem kötelező a BSA felhívását
teljesíteniük, de biztonsági
okokból kifejezetten ellenjaval-
lott!   A BSA kampányát az adat-
védelmi biztos jelenleg is vizsgál-
ja, azt azonban előrebocsátotta,
hogy a válaszadás megtagadói-
nak semmiféle jogi következmé-
nyekkel nem kell számolniuk.  A
lényeg tehát, hogy mindenki sza-
badon eldöntheti, hogy milyen
információkat kíván megosztani
(vagy meg nem osztani) a BSA-
val. Vagy akár Dévényi Tibi bá-
csival.                             – E. B.

Tovább tart a BSA (feltehetően közkívánatra) meghosszabbított „Szoftver-
bevallás” fantázianevű kampánya.  Az akciót akár az egyre több extremitást
felmutató szerzői jogosdi érdekes vadhajtásaként is értékelhetnénk, de nem
érdemel ennyit: nem más ugyanis, mint egy méretes átverés. A BSA-nak
ugyanannyi jogalapja van az általunk használt szoftverek listáját követelni,
mint példul a Vasutas Bélyeggyűjtők Baráti Körének – semmi.

Szoftverbevallás: A BSA ismét a javunkat akarja

Most az önkormányzatokon a sor
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»A BSA Magyarország
Szoftverbevallás elnevezésű kam-

pánya keretében az önkormányza-
tok, valamint a kis és közepes vál-
lalkozások segítséget és eszközöket

kapnak a szoftvergazdálkodási
gyakorlatuk kialakításához «



– Professzor Úr! Milyen körül-
mények között hagyta el Ma-
gyarországot?

– A távozásomnak több előz-
ménye volt. A Műszaki Egyetem
közgazdasági fakultásán tanul-
tam, amikor 1948 nyarán átala-
kították a közgazdász-képzést,
és létrehozták a Magyar Közgaz-
daságtudományi Egyetemet,
amely az első teljesen szovjet tí-
pusú felsőoktatási intézménnyé
vált Magyarországon. De felvet-
tek, mert szükségük volt né-
hány katolikus, polgári család-
ból származó fiatalra. Azonban
érzékeltem, hogy mi készül az
országban.

– 1948 a fordulat éve volt…
– Akkor kezdték szovjet mintá-

ra átszervezni az oktatási rend-
szert. A Szovjetunióból érkezett
magyar emigránsok vették át az
egyetem irányítását. Azt is érez-
tem, hogy véget ér az a rövid de-
mokrácia-kísérlet, amely 1945
után jellemezte az országot. Sop-
roniként pedig láttam, hogy a
nyugati határon építik a vasfüg-

gönyt. A legfontosabb, harmadik
tényező pedig az volt, hogy miu-
tán egyházi gimnáziumban vé-
geztem, a hatalom szeretett volna
bevonni a Mindszenty-per előké-
szítésébe. Azonban semmiféle
formában nem voltam hajlandó
segíteni, nem írtam alá egyetlen
nyilatkozatot sem. A nyomás per-
sze erősödött, és 1949 januárjá-
ban azt mondták nekem, hogy ha
nem teszek valamilyen nyilatko-
zatot a hercegprímás ellen, akkor
számolhatok a következmények-
kel. Ezt már nem vártam meg, és
három barátommal együtt átlép-
tük a határt. Először Bécsbe
mentünk, onnan pedig Belgium-
ba. Azért is választottam Belgiu-
mot, mert már 1947-ben szó volt
arról, hogy Leuvenbe menjek ta-
nulni, de akkor nem kaptam út-
levelet. 

– 1952-ben Belgiumban el-
végezte a közgazdaságtudomá-
nyi egyetemet és 32 évesen már
a Yale Egyetemen tanított. 

– A doktorátusi tézisem a bel-
ga nehézipar összeomlásáról

szólt, s ez kellően ismertté tett.
1961-ben gazdasági tanácsadó-
ként egy belga magánbankban
dolgoztam, és kaptam egy év
szabadságot arra, hogy taníthas-
sak. Később is a bankszférában
tevékenykedtem.

– A hetvenes-nyolcvanas
években Nyugaton mennyire
volt áttekinthető Magyarország
eladósításának folyamata?

– Láttuk, hogy mi történik.
Főként abból, hogy lelassult a
gazdasági fejlődés. A hetvenes
években már a statisztikákból is
kitűnt, hogy Magyarországon és
Lengyelországban drasztikusan
növekszik az államadósság. A re-
formok eközben nagyon lassan
haladtak és nem érintették az
alapvető gazdasági kereteket.

– A mai napig vita tárgya
Magyarországon, hogy hasz-
nos lett volna-e az óriási állam-
adósság átütemezését kérni
1990-ben.

– Talán lehetett volna a len-
gyel utat követni, nekik sikerült
ez, de az adósságcsökkentés hat-
hét évre visszavetette a működő
tőke beáramlását Lengyelország-
ban.

– Mára viszont utolértek
bennünket. Sőt, bizonyos terü-
leteken lehagytak.

– Igen, de elvesztettek hat-hét
évet. Magyarországon 1989-ben

már megjelent a működő tőke,
amelynek beáramlása döntő sze-
repet játszott a magyar gazdaság
modernizálásában. Az adósság-
átütemezés lassította volna az or-
szág fejlődését. Ebből következő-
en én soha nem tanácsoltam azt
magyar politikusoknak, hogy
kezdjenek tárgyalásokat az ál-
lamadósság csökkentéséről vagy
átütemezéséről. Tartottam attól,
hogy ez megrendítheti az ország
vonzerejét.

– Erre viszont többen azt
mondják, hogy a magyar pol-
gárok így aránytalanul nagy
terhet viseltek a kilencvenes
években… 

– De a külső államadósság ter-
he – a kamatszintek összege az
exporthoz vagy a GDP-hez viszo-
nyítva – 1993-tól folyamatosan
csökkent. Az adósságtól csak úgy
tudott volna megszabadulni az
ország, ha vállalja azt, hogy nem
jön a tőke. 

– Megint aktuális téma az ál-
lamadóság növekedése Ma-
gyarországon. Az MSZP–
SZDSZ-kormány hivatalba lé-
pése óta, másfél év alatt, két-
ezer milliárd forinttal nőtt az
államadósság, amely így össze-
sen már meghaladja a tízezer
milliárd forintot. 2003-ban pe-
dig körülbelül 800 milliárd fo-
rintot költöttünk adósságszol-
gálatra.

– Veszélyes a dolog. Új adós-
ságokról van szó, amelyeknek
nincs közük a régiekhez. Ez az
államháztartási egyensúly radi-
kális kibillenésének a következ-
ménye. Az ilyen mértékű defi-
citnövekedés a folyó fizetési
mérleget nagyon hátrányosan
befolyásolja. Ha ezt nem ellen-
súlyozza tőke-beáramlás, akkor
a forint komoly nyomás alá 
kerül. A deficit 2002-ig nem
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Lámfalussy Sándor (74) Kapuváron született. A Leuveni
Katolikus Egyetemen és a Nuffield College-ben, Oxfordban ta-
nult. 1949 óta Belgiumban él. 1955–65 között a Brüsszeli Bank
közgazdásza, majd tanácsadója, 1961–62-ben a Yale Egyetemen
tanít. 1965–75 között a Brüsszeli Bank ügyvezető igazgatója, az
igazgatóság elnöke. További bankári teendők után 1994-ben az
Európai Monetáris Intézet elnöke lett, négy évig töltötte be ezt
a pozíciót.  1999-től 2002-ig Orbán Viktor miniszterelnöki gaz-
dasági tanácsadó testületének elnöke. 1995-ben a Közgazdasági
Egyetem díszdoktora lett, 1998-tól az MTA külső tagja, a
Popovics Sándor-díj és a Corvin-lánc birtokosa. Lámfalussyt az
nemzetközi sajtó az „euró atyjának” nevezi.

Lámfalussy Sándor a gazdaság mélyrepüléséről és a lehetséges kiutakról

Veszélyesen növekszik az államadósság
Lapunknak adott interjújában „az euró atyja”, a
világhírű magyar közgazdász-professzor beszélt
régi és új adósságainkról, a közmegegyezésen
alapuló nagy reformok és a stabilitás szük-
ségességéről, valamint nemzeti erősségeinkről. 

„A deficit 2002-ig nem volt ilyen magas”



volt ilyen magas, s addig ellen-
súlyozta a tőke-beáramlás,
amely egyébként a beruházások
formájában hozzájárul az or-
szág gyarapodásához. Másfél év
óta ez lényegesen csökkent, s az-
óta a fizetési mérleghiányt java-
részt pénztőke-beáramlással fi-
nanszírozzák, tehát külföldiek
vették meg a magyar államköt-
vényeket. Ez hosszabb távon el-
fogadhatatlan: a kettős deficit
súlyos veszélyeket jelent. Szerin-
tem ez áll az ország mai gondja-
inak hátterében.

– Mit kellene tennie a kor-
mánynak?

– Az államháztartási hiányt
radikálisan csökkenteni kell és
ösztönözni a zöldmezős beruhá-
zásokat.   

– A kabinet tavaly év végén
hozott megszorító intézkedé-
sei elegendőek az egyensúly
helyreállításához? 

– Ennek megállapításához
végig kellene nézni a költségve-
tési tételeket, ami nekem nem
áll módomban. Az a benyomá-
som – de ez nem szakértői véle-
mény, hanem csak érzés –, hogy
a hiány radikális csökkentésé-
hez nem elegendőek a megtett
intézkedések.  

– Hogyan lehetne csökken-
teni a mérleghiányt?

– Nemcsak a nagy mértékű
hiány okoz problémát, hanem
az is, hogy az a  vélemény ala-
kult ki a pénzpiacokon: Magyar-
országon nem kezdődött meg a
nagy ellátórendszerek reformja,
amire feltétlenül szükség lenne
az államháztartásai kiadások
csökkentése érdekében. Első-
sorban az oktatás és az egészség-
ügy elmaradt reformjáról be-
szélnek. Emellett köztudott tény
az is, hogy az unióhoz csatlako-
zó államok közül Magyarorszá-
gon a legmagasabb a közalkal-
mazottak száma. 2003-as ada-
tok szerint aránytalanul maga-
sabb, mint máshol. Növelni kel-
lene a munkaerő-mobilitást és
átképzési programokra lenne
szükség. Jó lenne, ha az állami

szektorból az emberek átmen-
nének a versenyszférába. De
még el sem indultak ezek a fo-
lyamatok. Hiteles program
szükségeltetik hozzá. 

– A Magyar Nemzeti Bank
közben felemelte a kamato-
kat. Nem vetheti-e vissza ez az
intézkedés a gazdasági növe-
kedést?

– Ez a nemzeti bankok 
alapvető dilemmája. De nem a
monetáris politika felelős eb-
ben, hanem az államháztartási
politika, hiszen az határozza
meg a hosszabb lejáratú kama-
tokat. Tehát ez inkább a min-
denkori kormány felelősségi te-
rülete.

– Ön szerint hogyan jutha-
tott a gazdasági válság szélére
Magyarország?

– A nagy reformok elmaradá-
sáról nemcsak a mai kormány
tehet, hanem az elmúlt tizenhá-
rom év összes kabinetje. A négy-
évente cserélődő kormányok
mindegyike teljes újrakezdésbe
fogott, és ez hosszabb távon
nem lehet sikeres politika. A
nagy reformokat nem lehet kon-
szenzus nélkül elkezdeni,
ugyanis eleinte fájdalmas a do-
log. Közmegegyezésre van szük-
ség, legalább néhány alapvető
kérdésben. Például: mely terü-
leteken kell feltétlenül biztosíta-
ni a társadalmi szolidaritás mű-
ködését? És milyen elvekre kell
ezt a működést alapozni?

– Közmegegyezésre azon-
ban kevés az esély…

– Ennek hiánya komoly aggo-
dalommal tölt el. Ami pedig a
közelmúltat illeti: a reálbérek
hatalmas mértékben nőttek.
Bár szükség volt rá, de gazdasá-
gilag nem volt megalapozott a
tízszázalékosnál nagyobb reál-
bér-növekedés.  

– Elképzelhető olyan gazda-
sági összeomlás Magyarorszá-
gon, mint amire Törökország-
ban vagy Argentínában volt
példa?

– Nem, szó sincs róla. Eddig
csak a negatívumokról beszél-

tünk, de tény az, hogy Magyaror-
szág mindig képes volt akár a leg-
nehezebb helyzeteken is úrrá
lenni. Ez kifejezetten magyar tu-
lajdonság. Inkább az a gond,
hogy amikor már jól megy a gaz-
daság szekere, akkor elhanyagol-
ják a folytatást. Az Európai Uni-
ós tagság viszont komoly bizton-
ságot jelent a beruházások szá-
mára. Az országot már most más-
ként kezelik. S nem lebecsülen-
dő a magyarok munkakedve
sem: ez is egy nemzeti erősség.
Magyarország egy aktív ország,
és ezt azok mondják, akik nem
elfogultak az irányunkban. A
legfontosabb pozitív tény: az
iparban és a szolgáltatásokban
Magyarország már átalakult egy
erőteljes, jól működő piacgazda-
sággá.

– Idén hazánk elvileg belép-
het az ERM-2 európai árfo-
lyamrendszerbe, amely gya-
korlatilag az euróövezet elő-
szobája. Ekkora inflációval és
költségvetési hiánnyal reális
ez a cél?

– Nem, ugyanis a belépés csak
akkor vezethet sikerre, ha az ár-
folyamok lényegében stabilak
maradnak. De erre mindaddig
nem lehet számítani, amíg az
ikerdeficitek nem csökkennek lé-
nyegesen. A négyévente változó
gazdaságpolitika ezt nem segíti
elő. Ebben is szükség lenne bizo-
nyos közmegegyezésre.

– Akkor 2008-ban nem vált-
ja fel az euró a forintot?

– Van rá esély, hogy az ország
belépjen az euró-zónába, de en-
nek alapfeltétele, hogy a követke-
ző választások előtt és után ne
boruljon fel ismét minden a ma-
gyar gazdaságpolitikában.

– Nemrégiben az Európai
Unió hat nettó befizető államá-
nak vezetői írtak egy levelet,
amelynek az a lényege, hogy az
uniónak vissza kell fogni a ki-
adásait. Milyen következmé-
nyekkel járhat ez ránk nézve?

– A levél elsősorban a spanyo-
loknak és a lengyeleknek szánt
figyelmeztetés volt, de fennáll a
veszélye, hogy ránk nézve is lesz
hatása.

– Magyarország május 1-jén
hátrányos versenyfeltételekkel
lép be az Európai Unióba. Ho-
gyan bírjuk majd az egyenlőt-
len versenyt?

– A magyar gazdaság integrá-
ciója az Európai Unióéba már
megtörtént. Ez alól kivétel a
mezőgazdaság, és a környezetvé-
delem területén is súlyos a le-
maradás.

– Mivel foglalkozik jelenleg,
Professzor Úr?

– Az Európai Monetáris Inté-
zet vezetése után az uniós pénz-
ügyminiszterek tanácsa felkért
a Bölcsek Bizottságának a veze-
tésére. Az volt a feladatunk,
hogy javaslatot tegyünk az ér-
tékpapír-piacok szabályozási
rendszerének reformjára. Aján-
lásainkat szinte teljes mérték-
ben elfogadták.     – NÉVAI GÁBOR
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„Nem lebecsülendõ a magyarok munkakedve sem”
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eg aztán ott a keserű
valóság: Németország
keleti felében éppen

mostanság tetőzik az „Ost-
algie”, azaz a keletnémet
szörnyállam iránti vágyakozás.
Szűk volt a rabruha, de ingyen
adták, ugye. És persze van ne-
künk szocializmus itthon is
elég, minek még fizetni is érte?

De a Good bye, Lenin! nem
ilyen film. Sőt, talán ez az eddi-
gi legszellemesebb alkotás a né-
met újraegyesítésről. Pedig nem
volt könnyű dolguk. Mert kép-
zeljünk csak el egy országot,
ahol Erich Honecker az első
számú vezető, és amelynek cí-
merében egy kalapácsra szege-
zett körző áll. Jó, jó, most vonat-

koztassunk el attól, hogy a pa-
pírból való felolvasás a főtitkár-
nak legalább nem okozott gon-
dot, de tegyük a szívünkre a ke-
zünket: Honecker ma Magyar-
országon legfeljebb már csak
egy politikai államtitkár lehet-
ne a MEH-ben. Viszont évtize-
dekig vezetett egy országot,
ahol élet és halál ura volt. Az
NDK a román mellett az egyik
legaberráltabb rezsim volt az

összes közül, szabályos
börtön. Nem dicsek-
vésképpen említem, de
mindez nekem már 11
éves koromban feltűnt,
amikor apám-mal szö-
vetkezeti dele-
gációval nyaraltunk
Oberhofban. A velünk
együtt érkező román
csoport azonnal felje-

lentette apámat a házigazda ke-
letnémeteknél egy – kicsit már
színét vesztett – Marlboro-trikó
viselése miatt. Ez egy ilyen
rendszer volt.

Az NDK – éppen irracionali-
tásából és a velejéig rothadtsá-
gából fakadóan – kitermelt any-
nyi humort, hétköznapi poént,
amely önmagában elvihet egy

filmet, csak a korábbi kísérletek
során valahogyan nem sikerült
eltalálni az irónia és a komoly-
ság helyes elegyét. Wolfgang
Beckernek viszont bejött. A
Good bye, Lenin! nemcsak egy
bravúros szatíra, de egy ízlése-
sen tálalt dráma is – a disszidá-
lás, a családok szétszakítása és a
hazugságra kényszerítés ugyan-
is alapjában véve nem mókás
dolog.  A dinamikus cselek-
mény, a pergő poénok és az osz-
tályon felüli színészi munka
azonban kellemes estét garan-
tál. Bátran ajánlom a filmet
azoknak is, akiknek már nincs

személyes emlékük a Trabant és
a Spreewald uborka hazájából.
Ideje lenne, hogy nálunk is szü-
lessen egy olyan könnyed han-
gú, mégis fajsúlyos film a rend-
szerváltozásról, amely után egy-
szer végre mi is elköszönhetünk
Lenintől és ránk hagyott kis ba-
rátaitól.              – NÉVAI GÁBOR

Good bye, Lenin! Német vígjá-
ték, 118 perc, 2002
Rendezte: Wolfgang Becker
Főszereplők: Daniel Bühl,
Katrin Sass, Maria Simon
Fődíj, Európai Filmakadémia,
2003

M

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

Attól féltem, ez is csak
egy olyan film lesz, mint
mondjuk a Csinibaba,
vagy az Ámbár tanár úr
volt. Afféle gálvölgyis,
koltais, rózsaszín nosz-
talgia-koktél, „kis pénz,
kis nyomor, de legalább
volt mit enni, és milyen
vicces volt a tornata-
nár”–féle katyvasz, né-
met kivitelben. 

Mosolyogva, de búcsúzni
végre

Good bye,
Lenin!

VizálKultVizálKult

H I R D E T É S
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tt ül tehát a gyerkőc az
osztrák zseni A színigaz-
gatójának előadásán,

szorongatja a hangversenybér-
letét, amelyen nemcsak a cím,
de az énekesek neve és képe is
sorakozik. Ott ül tanára is, a
tantestületi néptelen sarkok
pókharapója, a diákok által

mindig megalázott, a kollégái
által jelentéktelennek nyilvání-
tott énektanár. Ezek az alkal-
mak elhozzák éves nagy pilla-
natait. Ő a téma szakértője,
nyilván két hete készíti fel a di-
ákjait. 

Lemegy a szpíker az iskolai,
néha középiskolai B-középbe,

és cédéket (!) tétül téve fel, kér-
dezősködik. Kicsit ciki is, mi-
lyen szájba rágottakat tudakol,
hisz az egész jelen kisopera
Salzburgban játszódik, el-
mondják a város nevét ezerszer.
Ilyen kontextusban a Hol szüle-
tett Mozart? kérdésre a követ-
kező válaszok érkeznek: Ausch-
witz (!), Szeged (!), Bécs (…), né-
ha Salzburg. Soroljon fel há-
rom Mozart-operát! Vivaldi,
Beethoven, Kis éji zene! És a
vezércsel: írt-e Mozart öregko-
rában darabokat? S ha igen,
mit? 

No, persze gonoszkodással
vegyes érdeklődés ez, de külön
öröm, hogy akcióba lendül a
tanerő, a szakember. Ő, aki az
öltözőnek átadott énektermi
tablóra csak egy mozartos cikk
felét teknokolozta fel, bátran
elviselve, hogy elválasztójellel
ér véget a kiollózott hasáb a
Nők Lapjából, vagy honnan.
Tehát kartársnő nekiáll súgni.

A mellette ülő fiúgyerek – nyil-
ván libling – jelentkezik, majd
azt harsogja: „nem kapták kéz-
hez!” A színpad felől jövő értet-
lenkedés miatt oldalra néz, a
tanárnő újra mond valamit, és
a srác már megbátorodva dör-
gi: Nem kapták kézhez!

Tudva tudván, hogy az UFI
felvilágosult olvasóit nem kell
tájékoztatnunk W. A. Mozart
nevű zeneszerző korán bekövet-
kezett haláláról, még megemlí-
tem, hogy egy fantaszta iskolás-
leány – ráutaló kérdésre – el-
kezdte ecsetelni a komponista
öregkori arcképét. Hab a tor-
tán, A színigazgató-előadás
slusszpoénja, és még az edzett
arcú műsorvezető is kivillantja
foga sárgáját, amikor vérrel-verí-
tékkel összegyűlik a háromból
két Mozart-opera már. A varázs-
fuvola, jó, Figaró, jó, de mondj
még egyet! Kezedben a bérlet,
hát min ülsz most, apukám?
Igen, azt vágta rá.          – Sz. O.

Min ülsz, apukám?

Blamadeus
Kritikán alulKritikán alul

Azt mondta a főszerkesztő, lehet személyes élmé-
nyeket is. Az olyan hiteles. Legalábbis hihető. De
amit én mesélek, még rosszabb, mert az igaz is.
Egy magyar megyében járunk, Mozart-kamara-
opera hangzik el vagy hússzor, mindig máshol.
Ahány ház (iskola), annyi szokás, bár szívem sze-
rint most cseréltem volna a szóközi hangzót. Any-
nyi dráma, maradjunk ennyiben.

O

lighanem bolondnak nézett
az eladó – ennél a nagy há-
lózatnál alkalmazzák a leg-

butább, leghangosabb, legnevelet-
lenebb fickókat, tisztelet a gyér
kivételnek, és többnyire nem
tudsz kártyával fizetni –, mert a
pult felső sorának minden fachjá-
ból lekaptam egy CD-t. Szólt vol-
na, hogy „haver, itt nincs kilós ak-
ció, hé!”, de mivel igen bunkó, ar-
ra várt talán, hogy majd a pénz-
tárnál süllyedjek el. Tíz lemezzel
egyensúlyoztam el onnan – már
korábban megveszegettem há-
rom másikat a Sinatra
Collectionből, és elállt otthon sze-
mem-szám.

A javarészt Don Costa által
produkált bakelitek sugárátiratai
igazán gyönyörűen szólnak: ha
big band-formáció kíséri, akkor
az pazar, ha csak laza presszóban-
da, akkor is telt, tiszta és manuá-
lis érzetű a hangzás. És vajon
Sinatra hangja mitől olyan be-
cses, hogy ötven éven át hanyatt
esett előtte a világ, ezen töpren-

gek. Karcos, kemény, sistereg is,
leginkább bagós. Nemhogy négy
oktávja és csengő fisztulája nincs,
mint a mi agyba-főbe lőtt néhai
Jimmynknek, valószínűleg asztal
mellett is meghalna, ahogy rajkó-
ék szokták fitymálva nazalizálni
az igazán nagyokat. Mindeköz-
ben pedig olyan énekes-világsztár,
mint a klasszikus stílus doyenje,
Dietrich Fischer-Dieskau jelenti
ki, hogy Ella Fitzgerald mellett őt
szerette leginkább. 

Mert Sinatra zenész. És zenél:
dallamai indulnak valahonnan,
és tartanak súlyok, csúcs- és mély-
pontok felé. Zsánerábrázolása pa-
rádés: még egyik utolsóján, a je-
len idejű megasztárokkal felvett
duettlemezen is leiskolázza a
többséget. Két-három muzikális
kaffantás (de hogy!), és a kedvesé-
vel értetlenkedő, pajkos boy
maszkját ölti fel, vagy szomorú
angolkürt hangjába simulón só-
hajt pár levegőset, ahogy egy régi
gyerekjáték nyomán most tényleg
lelövi őt nagy szerelme. She shot

me down – talán a legszebb, bár
nem a legtipikusabb Sinatra-dal.
Bang-bang – énekli a lövéseket,
minta a másvilágról puffannának
már, a pisztolyon is inkább szor-
dínó mint tompító – igazi jenki-
sztori. 

És ha hallod, első szomorodá-
sod előtt higgy nekem, és gyorsan
vegyél még a sorozatból, amíg rá
nem jönnek, hogy 1.699 Ft-ért té-
vedés eladni egy világsztár stúdió-
nagylemezeit. Ők nem értenek
hozzá, Te viszont igen, de csak ed-
dig olvass, ne tovább. Menj a bolt-
ba, ki ne hagyd! Különben bang-
bang, mint Jimmynél!    – SZILVER

LemezvágóLemezvágó
Sinatra-sorozat bagóér’

Frankie, a jenki
Amikor a három tenor
‘94-es koncertjén amo-
lyan Oscar-díjkiosztós
tömeghappening kereté-
ben felállították a You
Never Walk Alone cso-
portos operai elvibrálása
után, már reszketeg láb-
bal lézengett. Mindezek
ellenére töretlen volt mo-
solya, hisz amerikai volt,
és a sóbiz királya, A
Hang, ahogy hívták, bár
nem annyira vérbeli, de
dalaiban jenki, Frank
Sinatra. Halála után lé-
zerkorongokon kísért. 

A



z 1971-es esztendő a legszeb-
bek közül volt való. Nem-
csak azért, mert életem má-

sodik évében mutathattam
ezidáig legszebb arcom a szocia-
lista haza Sztahanovként mun-
kálkodó lakóssága felé (ékezet az
„o”-n by László, a Kovács), de a
rendszer masszívan állt gimnasz-
tyorkás lábain, mi több, elkezdett
barakkosodni, bokrosodott a
301-es, és csehszlovákiai páncél-
vágtánkra is rálegyinthettek már:
hja, kérem, az még az előző évti-
zedben történt… Az Ifjúsági Lap-
kiadó pedig megjelentette az
örökbecsű Fáklyavivők c. mun-
kát.  Mint minden áttekintő mű,
ez az ‘56-os agit-prop-brossúrákat
idéző betű- és papírtípusú kötet
is a nagy alapvetéssel kezdi, és
Mohácsig visszamenne, de ott
írástudókat csak holt püspökök
közt lelhet. Így a hírhedett kísér-
tetes kiáltványi mondat után
máris Petőfit idézi (nem, nem
azt, hogy „Habár felül a
fáklya…”, nem, ez valami szöveg-
romlott verzió), aztán szegény
Ady jön, Fölszállott a páva c. ver-
se látens kommunizmus, itt leg-
alábbis kimutattatik. Majd Jó-
zsef Attila sorai a Lebukott-
opuszból. Tóth Árpád óvatlan
Vörös Istene elmaradhatatlan
korkellék; érdekes, hogy a rend-
szerben stallumot birtokló iro-
dalmárok sosem siettek kiigazí-
tani a szovjet-kommunizmussal
a költeményt lazán összemosó
értelmezéseket. A poétikai hori-
zont Jevtusenkóig ível, Jevgenyij
megbízható, a mi pártunk köly-
ke, nála már húzni se kell, hogy
oda nem illő szavak el ne rondít-
sák az eszmét: Hiába is hull ránk
jó langyosság/Hátat görnyesztő
évek rohama/És polgári undok

jóllakottság/A forradalmat nem
adom oda!

Az ideológia terminus techni-
kusainak tisztázása során a kora-
beli olvasó nem ússza meg a foxi-
maxi tudományág szájból-garat-
ból kiforduló fűrészpor-sorait,
egyik kedvencem az önigazoló
tétel, miszerint „a szocialista for-
radalom a (társadalmi) fejlődés
szükségszerű következménye”.
Később, kicsit fasisztázva,
Horthy-pribékezve ugyan, de a
háború utáni Magyarországra ju-
tunk; ‘56-hoz érve fékezett hab-
zással Nyugat-bérencezve injektá-
lódunk a dicsőséges 1971-be.

A harmadik ötéves terv fényes
homlokú gazdaságirányítását
fémjelzi a mondat, mely a legen-
dás Május 1. Ruhagyár vezéré-
nek ajkáról fakad (ahonnan sose
fogy ki a nóta): „Ahhoz, hogy
dolgozóinkat foglalkoztatni tud-
juk, el kellett fogadnunk a tőkés
vevők százezres nagyságrendű
kabátmegrendelését.” Na, brávó.

A félmúlttól (értsd: félünk,
hogy nem múlik) búcsúzva egy
gyöngyszemet hoztam máma is,
mégpedig a Vörös Hadsereg
1956-os éleslövészetének komisz-
szár ezredéből, ahol (vélhetően)
létezett  a piros ceruza meg a
kenyér(f)osztogató szakasz mel-
lett egy költészeti rohamcsapat
is, ott pedig fürgén verselt egy
kobakos írnok, bizonyos
Jevgenyij Dolmatovszkij. Gyengé-
den oktató, hornos bajtársakat
heroizáló, a budapesti flóra tipi-
zálására is figyelmet fordító alko-
tása a Munkásőrség című, íme:

Nem vigyáztunk. S a História – mint
Annyiszor – újra komolyságra int:
Gondtalan élni még korán van!
Az utcasor romos, ragyás, repedt,
Kés-villogású üvegcserepek
s tátott sebek a ház falában.
…
Lám, áll a nép – hiába a sok rom –
Védi a munkás-paraszt hatalom,
Mely fegyverét marokra fogta.
Barackvirág csillan a kert felől,
A pesti utcán átballag az őr:
Munkaruha s lenini sapka.
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ióta a kormányzat ezer-
egy mesebeli szlogenje
közé felvette a „2003 a

fogyatékkal élők éve”-című irány-
elvet is, csinos miniszternőnk
akadt, aki az esélyek egyenlőségé-
ért száll síkra. 

Megtanultuk, mert Lévai Ka-
talin fejünkbe verte: mondandó-
ját nemcsak hallók számára arti-
kulálja, hanem süketnémák szá-
mára jeltolmácsot is igénybe vesz.
Ha Katalin, akkor tolmács, ha
tolmács, akkor – majdnem min-
dig – Katalin is. Na, itt lenne pár
megjegyzésem. De, hogy ne érjen
a vád, miszerint csak diagnózis
vagyon, terápia sehol, hát tessék.
Ötletek ingyér' a Államnak.

Amióta öntöttvas lavórokkal
kémlelhetjük az eget, ilyet nem
láttunk. Először is, az MTV-n sze-
rintem minden rendezőt kiakaszt
Jeltolmács Néni. Néha olyan ki-
csire vágják szegényt, hogy vele
látássérültté nevelhetik át a hal-
láskorlátozottat. A híradósok ta-
lán feldobnak egy pízt, és ha élé-
re esik, aznap extra bemotoroz-
tatják a Nénit. Ez is egyfajta rend-
szer… Máskor feltör a röhej: a már
kicikizett Riporter kerestetik fan-
tázianevű televíziós tengeri kélgyó
egyik mellékfarkaként beadott
dajdajozáskor szerencsétlen tol-
mácsnőnk a cigánynótát gesztiku-
lálja. Érthető? Énekelt zörejeket
próbál vizualizálni nem hallók
számára. Fából jó vastag karika.

Belegondoltak már? Kimon-
dottan kínos pillanat, amikor a
köztelevíziós fő-Gyárfás-vezető
számára esztétikailag is fontos, és
– valljuk be – Kiss Péter poszt-
kiszes korpuszához mérve pl.
sokkal szerethetőbb Katalin asz-
szony leszerepel a Nap-Keltében,
és a beszédhibás kislány prog-

ramajánlója közben magához in-
ti csatolt részét, a Nénit, sisak fel,
irány a következő kamera. Mert-
hogy ekkor ki marad a süketné-
mákkal? Ennyi volt a figyelem? 

Különben kíváncsian várom,
mikor indul nagy népi mozgalom
a többség jogainak kivívásáért.
Mert mi van, ha kiakadnak? Ha
méregdrága plazmaizéjük teljes
képernyőjén szeretnék élvezni
ezt a poszt fesztam benyomott
uniós rajzfilmet, amit szintén el-
mutogatnak? Ha elegük van a
korhatárkarikákból, a logókból,
a jobb sarkot figyelemelvonó han-
dabandázással kitöltő jeltolmács-
ból? Hát alig maradt szabadon
hagyott képernyőfelület! He?

Ellenben miért nem indítunk
programot „Teletextes tévékészü-
léket minden hallássérültnek”-
címmel, és töltjük fel alaposan a
mozgóképre házilag, egy gomb-
nyomásra rávágható szolgálta-
tást? Tudom, ez élő műsoroknál
nem megy, de a miniszterelnökre
nem is érdemes szakembert
bérelni. Ami csöpp neki kell, azt
az ő legendás mimika- (mimikrit
írtam volna? ugye, nem?) és gesz-
tusrendszerével győzi. 

Az mégsem esélyegyenlőség,
ha csak az illetékes miniszternő
folyamatos médiaszerepléseit ért-
hetik végre a süketek. Szerintem
jobban érdekelné őket pl. a Min-
dentudás Egyeteme, de hadd' ne
legyek farizeus: bizony, a Való Vi-
lág 3 is. Olyan műsorokat emlí-
tek, amelyek nem élőben, hanem
csúsztatva-szerkesztve, illetve ösz-
szeállításban is sugározva kerül-
nek a képernyőre. Oda kéne hat-
ni, ha ez valóban fontos cél.  

És jobban bíznék a feliratozás-
ban. Minisztérium pályázatokból
finanszírozva készülhetnének ke-
véssel több műgond árán.

Áh, elég. Ceterum censeo. Sü-
ketek hallanak, vakok látják járni
a bénát Medgyessy Péter esély-
patyomkinos Magyarországán.
Dicső kormányzatunk jel a búza-
kék uniós égen. Tolmácsolja vala-
ki jeles üdvözletemet.

– SZILVER OTTÓ

A M

VizálKultVizálKult
A süketek hallanak

Jel, tolmáccsal
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othar gratulálunk, üdvözlünk
a fedélzeten! Te játékosként
üdítő kivételt képeztél honfi-

társaid között. Míg a többiek izzad-
va-verejtékezve, fogaikat csikorgat-
va túrták fel meccsről meccsre a
pályát, te igazi fazonszabászként
vittél színt mindenkori együttesed
játékába, külcsínt társítottál a né-
met elszántság, akarat diadalához.
A világ hódolt játékosként muta-
tott kvalitásaid előtt, 1990-ben Ne-
ked ítélték az Aranylabdát is. 

Vigyázz, mert a labdarúgóként
szerzett világbajnoki címed
(1990), további két vb-ezüstöd
(1982, 1986), Eb-aranyérmed
(1980), hét német és egy olasz baj-
noki trófeád megannyi más ered-
ményed mellett nálunk mit sem
ér. Magyarországon mindenki ért
a focihoz. Ha még UEFA-licensz is
lapul a zsebében, egyenesen téved-
hetetlen szaktekintéllyé, nemzet-
közileg páratlan tudásanyaggal bí-
ró trénerzsenivé lesz. Tudnod kell,
hogy a magyar edzőknek van mire
felvágniuk. Az igazán eredménye-
sek magyar vetélytársakkal szem-
ben vezették együtteseiket egyszer-
egyszer magyar bajnoki címig, ál-
talában akkor, ha egy-egy mecé-
nás eleget feccölt a csapat összevá-
sárlásába, kivéve a Fradikát, mert
ott a játékvezetők is segítettek. Az
edzőképzés feje az Újpesttel a nyol-
cadik helyen szerénykedik, viszont
egyszer kivitte a válogatottat a vi-
lágbajnokságra. Hogy mikor?
1986-ban. Tudom, most 2004-et

írunk… Klubcsapataink nemzet-
közi szereplését kérdezed? A Deb-
recen még áll az UEFA-kupában,
a többieket hagyjuk. Tavaly? Ta-
valyelőtt? Még régebben? Mon-
dom, hogy hagyjuk. 

Ezek után meg kell értened, ha
egyesek már most az edzői képesí-
tésedet firtatják, szakmai hozzáér-
tésedet vitatják, az első vereség
után majd a fejedet követelik az-
zal, hogy idegen vagy és nem is-
mered a magyar viszonyokat, rá-
adásul eddig semmilyen ered-
ményt nem tudsz felmutatni. Re-
mélem tisztában vagy azzal, hogy
az edzőbizottság egy emberként
Egervári Sándor mellett állt ki,
ezért tőlük – tisztelet a kivételnek
– túl sok jóra nem számíthatsz.
Ha sikeres leszel, az ő szakmai re-
noméjukat csorbítod, dilettantiz-
musukat bizonyítod, ha nem, ak-

kor jön a „na ugye, mi előre meg-
mondtuk”. 

Tudnod kell azt is, hogy hiába
voltunk az EB-selejtezőkön az
utolsó fordulóig versenyben a má-
sodik helyért, mint 1997 óta min-
dig, ezúttal is negyedikek lettünk.
Miután Gellei Imre az októberi
bukta után még felveszi a decem-
beri fizetését, az új esztendőben
már Te leszel az első számú felelős
a világbajnoki selejtezősorozat
minden eredményéért. Papíron
Svédország, Bulgária, és Horvátor-
szág sokkal (mindegyik ott lesz a
2004-es EB-n), Izland valamivel
erősebb nálunk, Máltánál még
jobbak vagyunk. Német fejjel,
megalkuvást nem ismerő mentali-
tással Te ebbe bizonyosan nem
akarsz beletörődni, megpróbálsz
majd használható taktikát, ered-
ményes játékszisztémát, és minde-
nekelőtt játékfegyelmet követelni
az általad verbuvált nemzeti csa-
pattól. Képzeld, dolgozott nálunk
valamikor a 90-es évek elején egy
Kuusela névű finn edző, aki há-
rom szót hajtogatva érkezett egy
honi klubcsapathoz: munka,
munka, munka. Első évében a csa-
patával bajnokságot nyert, de a kö-
vetkező szezonban már elüldöz-
ték. Néha felbukkant valamelyik
alakulatnál a játékosként szintén
zseniális, trénerként gyakorláspár-
ti Varga Zoltán, majd vereségekkel
övezve, játékosai kollektív szabo-
tázs-tevékenységétől sújtva bukott
el. A magyar labdarúgó kényelmes
fajta, jól keres, lakás, kocsi, nők,
buli, haverok megvannak, remek
az ügyvédje, szép a lé, nem hisz ab-
ban, hogy jobb is lehetne, akkor
meg minek szakadjon meg. Van el-
lenpélda is: a Balaton FC egy
Kuttorral és tucatnyi lelkes botlá-
búval lett őszi bajnok. Ha valaki
igazán akar, ennyit ér.

Nem javítja a helyzetedet az
MLSZ-vezetés sem. A dr. Bozóky,
Puhl, és Berzi Sándor nevével fém-
jelzett garnitúrát a szárnyai alá
vette kis hazánk előző, bevallottan
futballbarát kormánya, de ők nem
tudtak élni a beléjük helyezett bi-
zalommal. A támogatásként ka-

pott milliárdok néhány stadion
rekonstrukciójának leple alatt
különösebb eredmények nélkül
folytak el.  Maradtak a reprezen-
tációs összejövetelek, külföldi
kongreszszusok, jelentős presz-
tízst biztosító nemzetközi tisztsé-
gek, régi nagyságok árnyékában
való sütkérezés, papolás a semmi
eredményeiről, vagy hosszú hall-
gatás válsághelyzetben. Most egy
túlélő-show szereplőjének min-
den rutinjával jutottak el Hoz-
zád, rajtad keresztül minden ma-
gyar focirajongó abszurd helyzet-
ként az ő túlélésükért szurkol.
Volt egy jó húzásuk, de nem tu-
dom remélhetsz-e további segít-
séget tőlük.

Én mindenki mással ellentét-
ben csak szeretem a focit, de nem
értek hozzá. Azért fogadj el tőlem
Lothar néhány jó tanácsot! Ami-
kor összeállítod a keretet, megha-
tározod a taktikát, légy önfejű, a
saját megérzéseidre és tapasztala-
todra hallgass! Ne bizonygasd
mérkőzés után, hogy a válogatott
mennyire akart, hajtott, küzdött, a
nézők látni fogják! Ha valaki alibi-
zik, nyugodtan zavard el, sajnos el-
értük azt a nívót, hogy nálunk nin-
csenek pótolhatatlanok! Maradj
német edző, és akkor talán 2006-
ban minket is résztvevőként juttat-
hatsz el szülőhazádba. Mindenki
mástól nehezet kérek: életükben
először próbálják meg ne csak
színleg, de ténylegesen támogatni
az új kapitányt. – BÁTHORY LÁSZLÓ

Csodavárás a köbön

L

Többhetes vakítás, handabandázás, mellébeszélés,
rendvédelmi szerveket megszégyenítő konspiráció
után december 14-én az MLSZ vezetői végre elosz-
latták a labdarúgó-szövetség elnöksége által válasz-
tott új szövetségi kapitány személyét jótékonyan vé-
delmező ködfelhőt. Dr. Bozóky Imre MLSZ-elnök
közölte a nyilvánossággal, hogy Gellei Imre utóda
2004 januárjától az egykori százötvenszeres német
válogatott, Lothar Matthäus lesz.

Matthäus a fedélzeten

Idõt nyernek vele

Állampolgárságot neki!



ár a curlinget már az 1998-
as naganói téli olimpián
megismerhette a világ köz-

véleménye, ennek ellenére még
mindig viccesnek hatnak a teás-
kanna formájú korong előtt el-
mélyülten sertepertélő figurák. A
nagy hagyományú, sporttá neme-
sedett téli játék őshazája Skócia,
ahol a legenda szerint a befagyott
tavakon csúszkáló vadmadarakat
ijesztgették a jégen megcsúszta-
tott kövekkel a mókás kedvű va-
dászok.

A játék színhelye egy keskeny,
hosszú jégpálya, végén egy céltáb-
la jellegű rajzolattal. Egy játék tíz
endből, vagyis játékrészből, „ti-
zedidőből” áll. A csapatok célja
minden end végére az, hogy lehe-
tőleg minél több kövük helyezked-
jen el a ház középpontjához köze-
lebb, mint az ellenfélé. Ennek ér-
dekében kiüthetik az ellenséges
követ is, ha az túl jó helyen áll. 

A kövek útjai a jég sűrű söpré-
sével bizonyos határokon belül
befolyásolható. Ez, a játékra leg-
inkább jellemző mozzanat célja a
kő útjában álló törmelékek letisz-
títása, ám legalább ilyen fontos
adott esetben a kő útjának meg-
változtatása is. A söprés ugyanis
felmelegíti a jeget, és az így kép-
ződött vízrétegen a csúszó kő
messzebbre juthat vagy iránya is
megváltozhat. Fontos megemlíte-
ni, hogy a követ elindító játékos
igyekszik ívet adni a kő csúszásá-
nak, amit leginkább annak lassú
pörgetésével ér el. Innen ered a
játék neve is (curling – csavaro-
dás). Az ív nagyobb lehetőséget
biztosít a kő irányának későbbi
befolyásolásához, mivel a söprö-
getők a görbületet egyenesíthetik
vagy fokozhatják.

A játékot stratégiai jellege teszi
igazán élvezetessé. Nem mindegy,
hogy kié az utolsó dobás lehetősé-
ge, „építhetünk” nyerő korongja-
ink köré a többiből „védőket”, de
ezek csak az alapvető formációk. 

A pontozásnál az endek végén
házban maradt kövek helyzetét
veszik figyelembe, a meccs győz-
tesét a pontok összege határozza

meg. Fontos szabály, hogy akár-
hány kő van a házban, csak az ér
pontot, amelyik a legbeljebb állt
meg. Ha a „második legszeren-
csésebb” kő is azonos színű, az
két pontot ér a csapatnak és így
tovább. Amennyiben a soron kö-

vetkező kő ellenséges, a felponto-
zás megszakad. Mindig csak az
egyik csapat kaphat pontot, a má-
sik nevéhez nullát írnak.

A játék az első pillanatban
könnyű szórakozásnak tűnik, va-
lójában azonban nagyon komoly

intellektuális erőfeszítést, milli-
méteres pontosságot és jó erőnlé-
tet igényel. Hangulatában igen
hasonlatos a bowlinghoz, mivel a
vidám társaságok igen jól elszóra-
kozhatnak a jégen csúszó kövek
lökdösése közben pláne, ha akad
némi „katalizátor”, mondjuk for-
ralt bor formájában. Magyaror-
szágon egyre többet lehet hallani-
olvasni a játékról, elterjedését
azonban késleltetik meglehető-
sen magas költségei. A kizárólag
Ailsa Craigen, egy skóciai szige-
ten bányászott 19,1 kg-os kő ára
negyven és százezer forint között
van, a spéci cipő viszont már
megúszható húszezerből. Az áttö-
rés akadályát azonban nem az
eszközök ára, hanem a játékhoz
szükséges pálya megépítése és
fenntartása jelenti. Ahhoz ugyan-
is vegytiszta jégből készülő tükör-
sima, másfél-két centi vastag, mí-
nusz négy fokos jég kell, a csar-
nok jégterében pedig közvetlenül
a jég fölött fagypont körüli, mell-
magasságban pedig hat fokos
„időt” kell biztosítani. A hagyo-
mányos „hokijég” tehát nem al-
kalmas a játékra, mivel egyenet-
lenségei a simára csiszolt koron-
got könnyen eltéríthetik. Egyelő-
re tehát csak a sporttévék közvetí-
tései jelenthetik a kapcsolatot e
játékkal.            – CZOTTER ANDRIS

S P O R TS P O R T

B

2 0

Magyarországon egyelőre a női golffal vetekszik a
curling (magyarul csúszó korong) népszerűsége, leg-
inkább azért, mert egyelőre még a játékhoz alkalmas
pálya sem létesült hazánkban. Így a magyar curlinge-
sek Ausztriában és Németországban edzenek és ver-
senyeznek. De miért nem lehet ezt a játékok Magyar-
országon űzni? És egyáltalán: mi ez a játék?

Sakk a jégen •Curlingre, magyar!

Have an ice day!

Erõnlét,  intellektus, jó jég és forralt bor kell a játékhoz

H I R D E T É S



ihetetlen ütemben válto-
zik Kína, a fejlődés érzé-
keltetésére csak annyit:

évente háromezer kilométer au-
tópálya épül az országban –
mondja Wonke Rezső, az expedí-
ció tagja, aki operatőr-rendező-
ként volt részese a kalandnak, és
akinek az útról készített nyolcré-
szes filmsorozatát decemberben
és 2004 januárjában vetíti a Du-
na Televízió. Bár a Krisztus előt-
ti 200 és a Krisztus utáni 400 kö-
zött a világ egyik legfontosabb és
legforgalmasabb karavánútja-
ként működő Selyemút – amely
többek között a selyem előállítá-
sának titkát még nem ismerő Ró-
mát is ellátta a drága anyaggal –
már régen izgatja nyugati kuta-
tók fantáziáját, még mindig nin-
csen tudományosan leírva az út-
vonal egésze. – Éppen a magyar
Stein Aurél volt az egyik úttörő a
múlt században, az ő kutatásai
nélkül jóval kevesebbet tudnánk
a Selyemútról – utal Wonke ar-
ra, hogy utazásukkal tisztelegni
is szerettek volna a nagy előd
emléke előtt. Az expedíció tagjai:
Dr. Bárdi László keletkutató, a
Pécsi Tudományegyetem Ázsia
Központjának első igazgatója;
egyetemi docens, Szabó Zoltán
Phd-hallgató, a Magyar Keletku-

tatásért Alapítvány alapítója, a
program irányítója; Reiner
György informatikus; Liu Peng
szervező-kísérő és az utat meg-
örökítő Wonke Rezső – Xi'Anból,
a klasszikus selyemút kiinduló-
pontjáról vágott neki a több ezer
kilométernek. – Bár mi többnyi-
re terepjáróval, s nem öszvérek-
kel vagy tevékkel utaztunk, mint
a Selyemutat évszázadokon ke-
resztül használó kereskedők, a
feladat így sem volt mindig egy-
szerű – magyarázza a filmes

szakember, magyarázatul hozzá-
téve, hogy akadt olyan nap, ami-
kor a már reggel tűző nap a siva-
tagban érte őket, délben az útju-
kat álló hegylánc egyik hágóján

vacogtak és hógolyóztak, a jeges
éjszakát a fűtetlen autóban töl-
tötték, majd másnap este ismét
sivatagban voltak. A csapat sok-
fajta tudományos tevékenységet
végzett, a modern térképek pon-
tatlanságait is korrigáló GPS-mé-
rések végzése éppúgy szerepelt a
programban, mint a Transz-
Takla Makán sivatag új útvonala-
inak megismerése és a kazah,
kirgiz, ujgur, jugur vagy éppen a
hemu, tuwai nemzetiségek meg-
figyelése. – A Selyemút jelentős
része a mai Ujgur Autonóm Tar-
tomány területén kanyarog. A
muzulmán vallású, türk nyelv-
családhoz tartozó ujgurok Kína
egyik legjelentősebb kisebbségét
alkotják, akik mind a mai napig
Nyugatra szakadt testvéreikként
tartják számon a magyarokat –
meséli Wonke és felidézi azt 
a pillanatot, amikor a már
Kirgizisztánhoz közel eső
Kasghar város mecsete előtt ül-
dögélő idős ember – megtudva a
messziről jött vendégek szárma-
zását – két ujját feltartva magya-
rázta: az ujgur és magyar nép egy
kéz két ujja, egy nemzetség két
törzse. Kérdésünkre – akadtak-e
nehézségek a kínai hatóságok-
kal, nem ütközött-e akadályokba
a filmezés – Wonke visszautal be-
szélgetésünk elejére: Kína na-
gyon sokat változott az elmúlt
időszakban, már távolról sem ál-
talános az a görcsösség és gya-
nakvás, ami még nem is olyan ré-

gen kísérte a nyugati látogatókat.
A fantasztikus régészeti leletek,
az ősi templomok megörökítése
persze még most is sokszor enge-
délyhez kötött, de a helyi előírá-
sokat betartó külföldi elé nem
gördítenek akadályokat. 

Az expedíció iránt nagy az ér-
deklődés, az úton készült fotók-
ból már kiállítás nyílt, az útról
készült beszámoló könyv formá-
jában is megjelenik majd, várha-
tóan a 2004-es könyvhétre.

A tervek? Wonke Rezső moso-
lyog és a világ leghosszabb mes-
terséges vizi útjáról, a Krisztus
előtti ötödik században építeni
kezdett, 1800 kilométer hosszú
kínai Nagy Csatornáról kezd me-
sélni, ahova a Magyar Keletkuta-
tásért Alapítvány készül Dr. Bár-
di László egyetemi docens veze-
tésével újabb expedíciót indí-
tani…            – ABLONCZY BÁLINT
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Hatvankét nap alatt több, mint tizenötezer kilo-
méter, a klasszikus Selyemút és fontosabb elága-
zásainak teljes bejárása, rengeteg fénykép, 
35 órányi filmfelvétel – gyorsleltár a Magyar Ke-
letkutatásért Alapítvány és a Duna Televízió kö-
zös útjáról, amely 2003 augusztusa és októbere
között Kína északnyugati területein portyázva
vette filmre az ujgurok életét, a nevezetes
wuwei-i szárnyaslovat, a karahotói „Holt várost”,
a kasghari mecsetet, vagy éppen a yinchuani ró-
mai légionárius-szobrot.

H

Repülő ló és ujgur vendégszeretet 
a Magyar Keletkutatásért Alapítvány expedícióján

Selyemúton

Az expedíciónak Északnyugat-kína sivatagjaival is meg kellett küzdenie

Égigérõ hegyek aljában is filmeztek

Új szelek fújnak Kínában 
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zállásunk elfoglalása után
elsõ utunk a Tiszához ve-
zet: jobb tengerpartokat

idézõ finomságú fövenyre tele-
pedünk le. A száraz nyár után
úszás nélkül is megközelíthetõ a
túlpart, a víz átlátszóan tiszta,
nem túl erõs, de azért érezhetõ
sodrású. Közben vendéglátónk
posztmodern helyi legendáról
mesél: a túlparti pusztán stop-
poló egyetemistákat a semmi
közepén egy Trabant veszi fel,
lekésik az utolsó kompot, ám a
jóságos trabantostól beszerzett
zöld segítségével átvészelik az
éjszakát, hogy reggel elsõként
keljenek át a folyón. 

A boltok nyitvatartása medi-
terrán vidékeket idéz, dél és ket-
tõ között szieszta. Magunk sem
igazán hiszünk benne, mégis si-
kerül szombat délután filmet
vásárolni fényképezõgépünk-
höz. Késõ délutáni, kora esti
programnak a Mûvelõdési Ház
30. születésnapját köszöntõ ren-
dezvényt nézzük ki magunk-
nak. Sajnálatos módon lemara-
dunk a Nyugdíjas Klub vidám
jeleneteirõl. A színpadon épp
egy tizenkét év körüli bakfis
szólótáncol Britney klasszikusa-
ira. A meglehetõsen kihívó csí-
põ- és fenékmozdulatokkal ope-
ráló koreográfia pedofil szeán-
szot idéz, a közönség soraiban
az idõs hölgyek szúrós tekintet-
tel fegyelmezik mellettük ülõ
emberüket. Ezt követõen egy, a
boldog békeidõk eleganciáját
idézõ idõs úr lép a színpadra,
hogy a konferansziék teljes ma-
gabiztosságával jelentse be a kö-
vetkezõ mûsorszámot. A Dorczy

Dance Team neve okozta bonyo-
dalmakat végül rutinos „zenés,
táncos mûsorszám következik”
huszárvágással oldja meg. Az
ünnepi program zárását jelen-
tõ rövid táncház után az esemé-
nyek súlypontja áttevõdik a
szemközti Marsi Kocsmába (hi-
vatalosan Pizzeria, de a nép-
nyelvet nem lehet becsapni).

Kellemes õszi este van, a kis
vendéglátóhely teraszán talá-

lunk egy szimpatikus asztalt
magunknak. Feltérképezzük a
kocsma belsõ részét is, a nem
túl tágas helyiségbe belépve
épp a Táncolj, Budapest Pará-
dé! c. opuszra tombol a nem
egészen kétezer lelkes község
ifjúsága. A zene wurlitzerbõl
szól, ezen kívül még a kötelezõ
csocsó és a nyerõautomata
emeli a hely fényét. A hangulat-
nál csak az árak barátságosab-
bak. Házigazdánk a helyi ci-
gány közösség egyik nevezetes
tagjáról mesél, aki uzsoraka-
matra kölcsönöz a hó vége felé
megszorulóknak, majd a se-
gélyosztás napján fekete Ladá-
jával megjelenik a polgármeste-
ri hivatal elõtt, s az ügyfelek a
csomagtartóba telepített kasz-
szánál számolhatnak el tartozá-
saikkal. Az idõ elõrehaladtával
mind egyértelmûbbé válik a

Bódi Guszti–Lagzi Lajcsi-vonal
zenei dominanciája, a sramli-
slágerekre a legnagyobb egyet-
értésben mulatnak együtt ro-
mák és nem romák. Éjfél után
nem sokkal az egyik ifjú hatá-
rozott léptekkel indul el felém,
annyi idõm sincs, hogy felké-
szüljek a klasszikus „Mit nézö’,
köcsög?”-belépõre. Tévedek.
„Az a lány szeretne táncolni ve-
led, jó?” – a kérdés hangsúlyá-
ból érezni, az ajánlat visszauta-
síthatatlan. A hölggyel kölcsö-
nös bemutatkozás, szûk két
perc lassúzás, és négy mondat
után búcsút veszünk egymás-
tól. Barátaimnál indítványo-
zom a korábban tervezett éjsza-
kai fürdõ-projekt beindítását.

Tüzet rakunk a folyó partján
(leírni egyszerû, a filmekben
sincs vele gond, de mi legalább
félórát bénázunk). Fürdõzés,
sült szalonna, körûi cseresznye-
pálinka, csillagok. Beleszeret-
tünk Nagykörûbe. 

– BALOGH ÁKOS GERGELY

2 2

Csendélet fél Zsigulival

S
SSzzoollnnookkoonn  ddeerrüüll  kkii,,  hhooggyy  aa  kkiisszzeemmeelltt  bbuusszz  iiggaazzáábbóóll
nneemm  iiss  mmeeggyy  bbee  NNaaggyykköörrûûrree,,  bbáárr  vvaallóóbbaann  mmeeggkköözzeellíí--
ttii  nnééhháánnyy  kkiilloomméétteerrnnyyiirree..  RRöövviidd  hheezziittáállááss  uuttáánn  eellffoo--
ggaaddjjuukk  aa  VVoolláánn  aajjáánnllaattáátt,,  ss  iiggéénnyybbee  vveesssszzüükk  sszzoollggáállttaa--
ttáássuukkaatt  aa  nnaaggyykköörrûûii  eelláággaazzáássiigg..  AA  ccssuukkllóóssbbuusszz  hhááttssóó
üülléésséénn  aa  jjáárrmmûû  mmiinnddeenn  rreezzddüülléésséévveell  eeggyyüütttt  ééllüünnkk,,
eeggyy--eeggyy  kkoommoollyyaabbbb  úútthhiibbáánnááll  úúttiittáárrssnnõõmm  sszziinnttee  aazz
öölleemmbbeenn  kköött  kkii..  NNeemm  rroosssszz..  AA  kkeerreesszzttúúttnnááll  éépppp  ccssaakk
lleesszzáálllluunnkk,,  mmáárr  llaassssíítt  iiss  mmeelllleettttüünnkk  eeggyy  aauuttóó,,  ss  kköözzéépp--
kkoorrúú  fféérrffiiúú  kkéérrddeezzii,,  eellvviihheett--ee  mmiinnkkeett  vvaallaammeeddddiigg..  AA  ffii--
ggyyeellmmeesssséégg  ––  lláássssuukk  bbee  ––  iinnkkáábbbb  aa  kkoolllleeggiinnáánnaakk  sszzóóll..

Táncolj, Nagykörû Parádé!

Nagykörû

Hirdetések a Nagykörû-Infó c. kiadványból

· Tûzelhalás ellen védekezz!· Néphadsereg út 7. szám alatt építési telek eladó.· Bontott üvegezett ablakszárnyak egységes 500 Ft/db áron eladók.
Érd.: Gazdasági Ellátó Szervezet, Nagykörû, Május 1. út 1.· Új tetõfedõ pala, Porszívó ELADÓ!· Eladó 120 l villanybojler, 125 l hûtõgép, centrifuga, mosógép,
kúpos üst, zsírosbödönök, német kályha.· Tóalja I. dûlõben tiszapartra járó, dupla soros gyümölcsös eladó.· Vágóbirka, vágóbárány, vágókecske eladó.

H I R D E T É S
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zt sem jelenti, hogy vidéki
nagyvárosunk főutcáján, a
kocsi tetőablakán kilógva,

sárgarépadarabokkal az inggal-
léron, belerikoltjuk az alföldi éj-
be, hogyaszongya: „Jól nézzétek
meg a listát, soha többé kom-
munistát!” – ez már a pőre poli-
tikai propaganda. De az sem bo-
rozás, ha egyik kezünkben a
Hamvas Béla-összessel, a másik-
ban egy mustfokolóval, arcun-
kon Szeremley Huba szakállá-
val olyanokat lökünk, hogy a
bor „szép”, meg „jó a tannin-
ja”, továbbá „karcsú” és „vibrá-
ló”, illetve érett asszonyhoz ha-
sonlítgatjuk. A két magatartást
jól összegezte Németh László, a
jelentős borászati szakíró:
„sznobok és parasztok” –
mondá, s ehhez tényleg nincs
mit hozzátenni.

A borozás névvel illetett ma-
gyar filozófiai hagyománynak
kétségtelenül korlátokat szab a
hazai egységek jelentős részé-
nek gyalázatos borkínálata.
„Van fehér meg vörös” – mond-
ja a sértődött felszolgáló (pin-
cérnek lenni ugyanis rang és
stallum) –  e szavakért egy ép
pszichéjű országban lassan, zi-
zegve begyújtanák a lézerkar-
dot. Ilyenkor azt kell válaszolni,
hogy „Minek igyuk? Fehérnek
vagy vörösnek?” (Vö. még rácso-
dálkozás az ötezresre: „Nincs ki-
sebb?” „Miért, van kisebb is?”).
Esetleg hozzáfűzhetjük, hogy ez

tudtunkkal pusztán tabletta
kérdése, illetve a szalmatörek és
a műtrágya helyes keverési ará-
nyának megválasztása. Ha még
nem vagyunk harcias kedvünk-
ben, akkor törekedjünk arra,
hogy a szoktatás első, nehéz lé-
pésein gyorsan túllegyünk, tilta-
kozó májunkra pedig idejében
májkosarat tegyünk. Ezek azon-
ban csak szükségmegoldások. A
cselekvő magyarság elengedhe-
tetlen része napjainkban, hogy
minden igaz hazafi begyűjtsön
legalább két olyan borozócímet,
ahol bort mérnek és jót. Címeit a
lelkében melengesse, öntözze,
messe és cserélje alattuk a földet.
Amikor életképességét mindkét
palánta bebizonyította, őket jó
magyaroknak továbbadja, ez a
harmadik évezred feladata. 

A borozás ugyanis a magyar-
ság befoglaló formája. Aki alka-
lom nélkül boroz, azt csupán
hajszál választja el a vedelőtől,
élte a lét s nemlét gyepűjén por-
tyáz. Szerelmi bánat, folyóirat-
alapítás, névnap, választási vere-
ség, bármi jó. Az utóbbi esetben
azért vigyázni kell, mert szuicid
hajlamaink átlökhetnek ben-
nünket azon a bizonyos hatá-
ron, és azon kapjuk magunkat,
hogy hajnali háromkor színes
otthonkás szocialista szavazók-
ra vadászunk a budai alsó rak-
parton. Versenyszerű borozás-
nak minősül (bár a profizmus
tényleg tilos), ha párkapcsolat

végéből kifolyólag egy négyzet-
méter bort rendelünk, kétdecis
poharakban, majd a következő
négyzetméternél ráförmedünk
a pincérre, hogy az üres poha-
rakra rakja a következő fordu-
lót, mert jó visszanézni a meg-
tett útra. Az amatőrsport másik
fajtája versenypálya kijelölése,
és azokon váltakozó hosszok le-
úszása: de ezt nyolc borozó alatt
nem érdemes kitűzni. A lényeg:
a sorrendiséget nem szabad
szem elől téveszteni. Nem azért
iszunk, mert részegek akarunk
lenni, hanem mert mindenféle
flanc nélkül szeretjük a bort.
Szeretünk részévé válni egy
több évszázados magyar hagyo-
mánynak, el akarjuk siratni a
szerémségi vagy a ménesi borvi-
déket, beszélgetni akarunk, po-
gácsát harapni, csípőseket mon-
dani és nagyokat vitázni. Bár
emelkedettebb állapotban több-
ször megfogadtuk, hogy hata-
lomra jutásunk esetén egyrészt
visszavesszük Balatongyörököt
a huncut németektől, másrészt
megtorló hadjáratot vezetünk a
csongrádi borvidék ellen, azért
– el kell ismerni – vannak élvez-
hető homoki borok is. Sőt: a bo-
rozás azokkal az igazi. Atyáink
nemzedéke még nótázott, sőt
esetleg egy-egy zsoltárt is meg-
kockáztatott borozás közben –
de ez csak protestáns közegben

elfogadott. Jófej voltunkból ki-
folyólag mozgalmi dalokat éne-
kelni gyökérség, úgyhogy az
éneket most hanyagoljuk né-
hány évtizedig, amíg helyreáll a
dolgok rendje. Mélyedjünk te-
hát el magyarságunkban. 

Beszéljen helyettünk a zöld-
veltellini.                      – R. R. 

P U N C S . F É N Y E Z Õ

A bor barát, nem ellenség

NNee  eennggeeddjjüükk  mmaagguunnkkaatt  ttéévvuuttaakkrraa  ccssáábbííttaannii..  AA  bboorroo--
zzááss  aazz  iiggaazzii  mmaaggyyaarr  ééss  hhaarrmmaaddiikk  úútt..  ((SSee  nneemm  jjoobbbb,,
ssee  nneemm  bbaall::  kkeerreesszzttéénnyy  ééss  nnyyaakkaall..  IItt  hhuurrttss..))  BBoorroozznnii
nneemm  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  mmiiuuttáánn  aa  lleennggyyeell  kkaarraatteeccssaappaatt
kkööllccssöönnaaddootttt  kkéékk  öövveeiinn  lleeeerreesszzkkeeddüünnkk  aa  hhootteelltteerraasszz--
rróóll,,  aauuttóóssaammppoonnrraa  aallkkuuddoozzuunnkk  eeggyy  bbeennzziinnkkúúttnnááll,,
mmeerrtt  aa  ppiiaa  nnaaggyyoonn  ddrráággaa,,  vviisszzoonntt  aallkkoohhooll  aa
FFoobbiizzáánnbbaann  iiss  vvaann..  ((ÉÉlleettbbõõll  eelllleesseetttt  ppééllddaa..))

Magyar hajnal hasad? •Nix tabletta!

Borozás

A

H I R D E T É S



század második felében az
európai szõlõskerteket
megtámadta és nagyrészt

elpusztította a filoxéra, és a pia-
ci hiányt pótlandó gyors fejlõ-
désnek indult a borgyártás, a
borhamisítás. Ennek visszaszo-
rítására Magyarországon – Eu-
rópában harmadikként – Auszt-
ria (1880) és Franciaország
(1888) után 1893-ban született
meg a hazai bortörvény „a mes-
terséges borok készítésének és
azok forgalomba hozatalának
tilalmazásáról” címmel. (E tör-
vény 1908. és 1924. évi módosí-
tásai már a borok készítését,
forgalmazását is szabályozza, és
definiálja a bortípusokat is.) A
törvény elõkészítése során már
1884-ben elkészült a Borászati
Törzskönyv. Ez a Korona orszá-
gait hat borászati kerületre osz-
totta, amelyekbõl kettõt teljes
egészében elcsatoltak: a Király-
hágóntúlit és a Horvát-szlavón-
országit.

Az erdélyi borokról – aki kós-
tolta, tudja miért – nem érde-
mes sokat írni. Kevés van belõ-
le, az sem túl jó minõségû,
nincs fizetõképes kereslete és,
mondják, igény sincsen rá. (El-

lenben volna mit mesélni a pá-
linkákról, de ez nem témája je-
len sorozatunknak.) A  fajtákat
a fehérek uralják kb. 4:1 arány-
ban. A fõ fajtákat a rizlingek
adják (olasz és rajnai), de talá-
lunk sauvignon blanc-t, trami-
nit és semillon-t is, ez utóbbit a
szegény ember chardonnay-
jának is hívják, de van furmint
– határon túli (elcsatolt) hun-
garicum! – és találhatunk
chardonnay-t is. A vörösök
többségét a cabernet-k és a
kékoportó adják, de találunk
helyi érdekességeket is, pl. sár-
feketét (feteasca negra).

A horvát-szlavón borkerüle-
ten immár három ország, Szlo-
vénia, Horvátország és Jugo-
szlávia osztozik. A rendkívül
szigorú, a borkészítést folyama-
tát (és nem mint nálunk: admi-
nisztrációját, forgalmazását,
szállítását, sõt kóstolását) szabá-
lyozó jogszabályok kifejezetten
jó útra terelték a szlovén terme-
lõket és évrõl évre egyre több
minõségi pincészet kínálja a
rajnai rizlinget és traminit.
Horvátország és Jugoszlávia a
hazánkban is ismert fajták mel-
lett pedig a leginkább a Dingac-
csal büszkélkedhet.

Sorozatunkat a következõkben
a hazai borvidékek ismertetésé-
vel folytatjuk (és legfeljebb ki-ki-
tekintgetünk az elcsatolt részek-
re) – Szekszárdtól indulva járjuk
körbe az országot, hogy a végén

Villányban zárjuk a sort. Soro-
zatindítónktól eltérõen midig
ajánlunk néhányat a régió leg-
jobb és legjellegzetesebb borai-
ból, külön figyelmet fordítva a
mindennapokra: a legjobb
ár/érték arányú olcsóbbakra.

AAjjáánnllóó:: Magyarország borá-
szati térképe (kiegészítõ köny-
vecske részletekkel az 1884-es
Borászati Törzskönyv anyagá-
ból). Megrendelhetõ az UFI
szerkesztõségén keresztül. – DR.
KUPPER ANDRÁS OKL. BORBÍRÁLÓ
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NNaaggyy--MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörr--
ttéénneellmmii  bboorrvviiddéékkeeiitt  bbee--
mmuuttaattóó  ssoorroozzaattuunnkkaatt  hhee--
llyyeess  aa  1199..  sszzáázzaaddii  ttöörrttéé--
nneellmmii  kköörrnnyyeezzeetttteell  kkeezz--
ddeennii..  AA  bboorrkkuullttúúrraa  éévveezz--
rreeddeekkeenn  áátt  ffeellhhõõttlleennüüll
ffeejjllõõddöötttt  eeggyyüütttt  aa  ggaasszztt--
rroonnóómmiiaaii  kkuullttúúrraa  rréésszzee--
kkéénntt  ((nnöövvéénnyynneemmeessííttééss,,
bboorrffeellddoollggoozzááss))..

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

A

Erdélyben a vörösök többségét a cabernet-k és a kékoportók adják

H I R D E T É S



jólértesültek – a Mariahilfer
Strasse  törzsvásárlói – so-
katmondóan csettintettek:

lám-lám, hozzánk is eljutott végre
angyalszárnyán a kirakodós kará-
csonyi vásár. Az illetékesek az il-
legális KGST-piacok kínálatát
bódékba terelték, fix árassá vál-
tak a lengyel karácsonyfaizzók és
kész is volt a nyolcvanas évek vé-
gének ünnepi kirakodása.  

Azóta sokat fordult a világ,
de semmit sem változott. Utá-
najártunk. Házi Réz Andrá-
sunk fejét kiszidolozva zseb-
revágtuk és szétnéztünk a bódé-
soron, hogy a januári hidegek
idején még visszacsempész-
szünk valamit a karácsonyvárás
hangulatából. Alapvetõen há-
rom a magyar karácsonyi vásár.
Van egy belvárosi turista, van
egy közvárosi dolgozói „A”, és
egy külvárosi dolgozói „B”
kategóriás. Azaz a Vörösmarty

tér–a Blaha–Örs Vezér tere ten-
gelyen figyelhetõ meg kis ha-
zánk nagy fõvárosának társa-
dalmi tagozódása. 

BBeellvváárroossii  ttuurriissttaa
Ez az, amely leginkább hasonlít
a bécsi etalonhoz, vagy úgy is
mondhatnánk, hogy polgárba-
rát. A bódékat kis házikóknak
álcázzák, fenyõfából készülnek,
sõt mûcserépre is futja. 

Van betlehemi jászol fenyõfá-
val, ádventi ablakok szponzo-
rokkal, mindennap betlehemes
és gyerekprogramok. A bódék-
ban jórészt igazi kézmûves por-
tékák vannak. Karácsonyi dí-
szek – hadd bámuljon a sok vá-
rosi nép mit lehet szalmából
meg agyagból csinálni, – ötle-
tes, apró kedvességek, öntött
gyertyák, fajátékok gyerekek-
nek, amelynek ünnepi masniját
a kis lurkók a nagyi herendije
mellett bontják ki – amolyan
késõ polgári enteriõr gyanánt.
Aztán vannak itt könyvek és ter-
mészetesen   forralt bor lacipe-
csenyével. No, persze a germáni
turiszti számára kapható itt
„echte ungarische bakony be-
tyár aus Mikulás”, hogy aztán
egy „Oh, danke schön, Schatz!”
kíséretében valamelyik bajor
tánti szekrényfiókjában landol-
jon a nemzeti mûbõr. 

Összességében, vetélytársat
nem találva ez a kirakat-vásár
kiemelkedik a mezõnybõl.  

KKöözzvváárroossii  ddoollggoozzóóii  AA..
A nagykörút mentén épül fel de-
cemberben a plázának és a
plázsnak a hazai ötvözete a
plázsa. A Blaha, a Jókai tér és
Nyugati szorgos kereskedõi
mindenképpen azon fáradoz-
nak, hogy egy jó szó és egy zok-
ni erejéig feltartsák a napról
napra egyre tömöttebb szatyro-
kat cipelõ hazai értelmiséget.
Amely bosszúból filozofikusabb
pillanataiban a 7-re várva meg-
fogalmazhatja azt az axiómát,
hogy a kutyaszar decemberben
bódévá alakul át. 

Sajnos ez a leginkább a pesti
hagyományokra építkezõ vásár,
amelyhez szolgaian asszisztál-
nak fõvárosi, valamint a nagy-
körút mentén található kerületi
önkormányzatok, kötelezõnek
érezvén bódét állítani kará-
csony tiszteletére. Pedig itt a ka-
rácsonyi üzenet az utolsó betû-
ig lekopott, és csak a vedd meg-
felirat villog a nyájaskodásban
már régen elfásult kufárok sze-
mében.

A felépítmények szigorúan
egyenfurnérból készülnek, ün-
nepi fenyõfa van, de csak azért,
mert árulják. Minden eladó,
amin hópehely minta, angyal-
ka, piros ruhás ember találha-
tó, de azon túl is van itt zokni,
sál, sapka, bugyi, mobiltartó és
kacsás WC-kefe. De mint egy
igazi, kifogyhatatlan bõségsza-
ruban, kapható itt évvégi tré-
fás ajándék a fõnöknek, hab-
szivaccsal lefújt élõfenyõ a
nagymamának, táncoló Miku-
lás a haveroknak, sõt a figyel-
mesebbek választhatnak sze-
retteiknek a balatoni árukész-
letbõl megmaradt tengeri
kagylóból is, természetesen
Merry Christmas felirattal. De
a falvédõ-feliratok is a rene-
szánszukat élik. „Miért jobb a
sör, mint a nõ?” vagy a „Miért
jobb az uborka, mint a férfi?”
viccesnek szánt kulturális
ámokfutások tömkelege kínál-
ja magát eladásra, azok számá-
ra, akik tehetségesnek és jópo-
fának tartják még Selmeczi Ti-
bort is.

Bátran kimondható, hogy ez
a plázsa ízlés dolgában nemzeti
minimumért kiállt!

KKüüllvváárroossii  ddoollggoozzóóii  BB..
Az Örsön is van karácsony.
Ahogy a Vörösmarty téri vásár
inkább a bécsi hagyományokra
épül, a külvárosi hagyomány-
õrzés inkább a latin tempóra
hajaz. Az aluljáróban kis házi-
kó és bodé híján csak úgy rab-
láncuktól szabadulva, põrén
kiabálnak hölgyek és urak:
100-ért a petárda csomója! A
mûvak zongorista automata
szintetizátora gazdájára fittyet

hányva bömböli a
Jingle Bellst, miköz-
ben az élelmesebb al-
kalmi nyugdíjasok
egymásra licitálva pa-
pundekli dobozokról
kínálják az olcsó kí-
nai angyalkákat és
villogó karácsonyfaiz-
zókat. Hiába, Kína a
globalizáció igazi

nyertese. De az aluljáró színes
karácsonyi forgatagába, a
zöldséges bizniszben kitörési
lehetõséget látva, magukat
mintegy zöldség és gyümölcs-
árusnak álcázva bekapcsolód-
nak a kétszáz forintos zacskós
mandarint áruló Bódi Guszti-
imitátorok, akik az ünnepre
való tekintettel csillagszóróval
és szaloncukor kampóval gaz-
dagítják a kínálatot. Sõt, már
szilveszterre kacsintva  a száz-
forintos nyakkendõk is átadják
a helyüket, hacsak egy rövid
idõre is a mûanyagmaszkokat,
trombitákat,  konfettit és sípo-
kat áruló aluljáró vigéceknek.
De mielõtt ez a vad nászi tánc
kéz a kézben valami fékezhe-
tetlen fogyasztói orgiába csap-
na át, kiérkeznek az ügyeletes
rendõrök, és véget vetnek a ze-
nének. Intézkedés végett beci-
pelnek egy-két megvadult
nyugdíjast és két mázsa man-
darint. Hogy aztán nem sokkal
késõbb, mint egy õsi azték idõ-
kerék pörögjön minden tovább
Jingle Bellsel, lépcsõzésben
megfáradt nyugdíjasokkal,
mandarinos romákkal és pe-
tárdaárusokkal.  – NOVÁK TAMÁS

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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VVaallaammiikkoorr  rrééggeess  rrééggeenn
aammiikkoorr  aazz  uuttoollssóó  rroobbbbaa--
nnóóss  VViiddeeoottoonn  TTVV  nnaaggyyoott
dduurrrraannvvaa  vvéégglleegg  kkiimmúúlltt,,
ééss  aammiikkoorr  kkiidduuggttaa  aa  ffeejjéétt
aa  ffööllddbbõõll  aazz  eellssõõ  hhaazzaaii
bbiiooggiilliisszzttaa,,  sszzóóvvaall  aa  mmaa--
ggyyaarr  kkaappiittaalliizzmmuuss  hhaajjnnaa--
lláánn  aazz  eellssõõ  ddeecceemmbbeerrii
ffaaggyy  iiddeejjéénn  sszzoorrggooss  ááccssookk
lleeppttéékk  eell  aa  ppeessttii  aasszzffaallttoott..  

Vásár hátán vásár 

Bódésoron,
avagy 
a magyar
plázsa »No, persze a germáni turiszti

számára kapható itt „echte
ungarische bakony betyár aus

Mikulás”, hogy aztán egy 
„Oh, danke schön, Schatz!”
kíséretében valamelyik bajor 

tánti szekrényfiókjában 
landoljon a nemzeti mûbõr «



M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ

ivel a második világhá-
borút követõ békeszer-
zõdés egyértelmûen Ma-

gyarország kárára zajlott le, így
a maroknyi magyar kommunis-
ta nem hivatkozhatott a Szovjet-
unió kegyébõl kapott ajándé-
kokra. Nem véletlen, hogy a ha-
zai állampárt a kínálkozó lehe-
tõségek ellenére – lásd például
a határon túli magyarok növek-
võ problémáit – alig-alig nyúlt a
nemzeti retorika és legitimáció
eszközeihez. 1956-ot követõen –
a borzalmas ellenforradalom
mítoszán túl – már csak az
„életszínvonal-politika” maradt
meg legitimációs eszköznek,

mely azonban a hetvenes évekre
elveszítette tartalékait és túl-
munkával, valamint a felpörge-
tett eladósodással sem volt le-
hetséges a szocialista „vívmá-
nyok” megõrzése. S miután a

jaltai rendszer összeomlásával
Magyarország nem veszíthetett
semmit, így érthetõ, ha mind a
gyengülõ MSZMP reformerõi,
mind az újonnan alakult pártok
a többi „testvéri” országnál bát-
rabban vállalkoztak a politikai
kísérletezésre. 

A mítoszdöntésre alapot az
MSZMP Központi Bizottságá-
nak (KB) történelmi albizottsá-
ga által elkészített jelentés szol-
gáltatta. Ezt a grémiumot – me-
lyet a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke, s egyben KB tag-
ja, Berend T. Iván vezetett – az
1988. május 20-22-e között meg-
tartott pártértekezlet hozta lét-
re. Melynek legnagyobb szenzá-
cióját, akkor Kádár János eltá-
volítása jelentette a párt elsõ tit-
kári posztjáról. Az albizottság
feladatát képezte, hogy a „múlt
feltárásával” járuljon hozzá az

MSZMP megújulásához, az új
pártprogram kidolgozásához.
Az év végére elkészült tanul-
mány – mely magába foglalta a
párton belül akkor még eret-
neknek számító „népfelkelés”
tézisét – sorsát az döntötte el,
hogy végigjáratják-e vele az
MSZMP-n belüli szolgálati utat,
ami a megállapítás biztos halá-
lát jelentette volna. 

Ne feledjük, alig két hónap-
pal azelõtt, 1988. november 29-
én Grósz Károly, az MSZMP el-
sõ titkára hírhedt sportcsarnoki
beszédében még a „káosz”, sõt
a fehérterror rémének falra fes-
tésével sokkolta az összegyûlt
elvtársakat. 

A párton belüli reform-
szárnyhoz tartozó Pozsgay ve-
zérkari pontossággal készítette
elõ az akciót, olyan napra idõ-
zítve a történelmi albizottság
ülését, és az eredményérõl be-
számoló beszélgetést, amikor
Grósz külföldön, a davosi világ-
gazdasági konferencián tartóz-
kodott. Grósz már útban hazafe-
lé próbálta tompítani a kijelen-
tés élét, s Budapestre érkezve
megpróbált ellentámadásba len-
dülni.  

De ez a kísérlete a Szovjet-
unió és a hazai apparátus segít-
sége nélkül, eleve kudarcra volt
ítélve. Grósz és csapata egymás
után volt kénytelen elviselni az
ütéseket. Néhány hónappal ké-
sõbb újratemették Nagy Imrét
és mártírtársait, akik Shakes-
peare drámába illõ módon ma-
gukkal ragadták a már bomlott

elméjû Kádárt. Vele együtt pe-
dig sírba szállt a rendszer is. 

Csinovnyikjai szétfutottak, a
párt magánhadseregének szá-
mító munkásõrséget feloszlat-
ták, a munkahelyekrõl kitiltot-
ták pártját. Egymás után alakul-
tak a pártok, amelyek egymást
túllicitálva jelöltek elnököket az
új köztársaságnak. Így eshetett
meg az is, hogy az FKgP
például Habsburg Ottót jelölje
köztársasági elnöknek. Az or-
szág tehát  a rendszerváltoztatás
lázában készült az elsõ igazi, az
ugynevezett „négyigenes” nép-
szavazásra. Közben Antoni-
ewicz Roland is beismerte, hogy
szeptemberben bizonyos pártok
lejáratása céljából õ készítette a
„Magyar Nyilaskeresztes Párt”
újjáalakulásáról szóló röplapot,
továbbá, hogy az általa külön-
bözõ fórumokon bemutatott
Kádár János Társaság nem léte-
zik. 

Mindeközben az MSZMP má-
sodik vonala Horn Gyula ve-
zényletével  Grószt és néhány
társát feláldozva,  1989. október
6-án a párt nevébõl törölte a
“munkás” szót  és hozzálátott a
párt újjászervezéséhez és a hata-
lom visszaszerzéséhez.

– KERESZTES LAJOS

TTiizzeennöött  eesszztteennddõõvveell  eezzeellõõtttt,,  11998899..  jjaannuuáárr  2288--áánn  aadd--
ttaa  eellhhíírreessüülltt,,  aazz  áállllaammppáárrttoott  mmeeggrreennddííttõõ  nnyyiillaattkkoo--
zzaattáátt  PPoozzssggaayy  IImmrree  aa  MMaaggyyaarr  RRááddiióó  116688  óórraa  ccíímmûû
mmûûssoorráánnaakk..  EEbbbbeenn  aa  bbeesszzééllggeettééssbbeenn  sszzáámmoolltt  llee  aa
PPoolliittiikkaaii  BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa,,  NNéémmeetthh  MMiikkllóóss  kkoorrmmáá--
nnyyáánnaakk  ssaajjttóóüüggyyeekkkkeell  iiss  mmeeggbbíízzootttt  áállllaammmmiinniisszztteerree
aa  ssaajjáátt  ppáárrttjjáánnaakk,,  aa  MMaaggyyaarr  SSzzoocciiaalliissttaa  MMuunnkkáássppáárrtt
hhaattaallmmáátt  lleeggiittiimmáállóó  eeggyyeettlleenn  mmííttoosssszzaall,,  aammiikkoorr  aazz
aaddddiigg  eellffooggaaddootttt  kkáánnoonnnnaall  sszzeemmbbeenn  „„nnééppffeellkkeellééss--
nneekk””  nneevveezzttee  aazz  11995566--ooss  ffoorrrraaddaallmmaatt..  

A mítoszok vége• Bátor lépés 1989-ben

Mélyütés az állampártnak
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»1956-ot követõen – a borzalmas ellenforradalom
mítoszán túl – már csak az „életszínvonal-politika”

maradt meg legitimációs eszköznek, mely azonban a het-
venes évekre elveszítette tartalékait...«

Tájékoztatjuk Tisztelt

Olvasóinkat, hogy 

a decemberi 

elõfizetõi játékunk

nyerteseinek névsorát 

a februári számban

közöljük.  

A szókimondó



osszú hónapok óta nem
vettem magamnak a bátor-
ságot, hogy a Magyar Na-

rancsba belelapozzak. Amúgy is
vegyes érzelmekkel terhelt a lap-
hoz fûzõdõ viszonyom. Olyan,
mint mikor a buszon melléd sod-
ródik az a csaj, akit azóta sem
láttál, hogy sikertelenül próbál-
tad átlagon felüli férfiúi adottsá-
gaidról meggyõzni évekkel ez-
elõtt egy szilveszteri partin. Te
spicces voltál, õ szemüveges, vál-
lalhatatlan megjelenésû, patta-
násos közgazdász hallgató. Az
egész olyan kínos!

Lehetett volna akár a korai
Várhegyi Éva is. A nõ, aki pénz-
ügyeket kutat, fölös idejében pe-
dig tovább szakmázik a Mancs ha-
sábjain. Jelen dolgozatában épp a
forint árfolyam-ingadozását ki-
használó spekulációról értekezik.
Laza. A szemléletesebbé tétel ér-
dekében még a nyugi-csigi szókap-
csolatot is bevállalja. 

Maga a rovatcím is ötletes:
Ekotrip. Ha a gyilkos humoráról
ismert Tilos rádiós, Narancsos csa-
pat valaminek a nyugatos, trendi
mivoltát hangsúlyozza, akkor egy-
szerûen letripeli. (Így születetett
az egotrip, cinetrip stb.) De ezt a
törekvést semmiképpen sem tá-
mogatja Várhegyi Éva munkája. A
szakembernõ nem átall egy frap-
pánsnak tûnõ narancs hasonlatba
bonyolódni, melyet még a lé kétér-

telmûségével tovább súlyosbít spe-
kulánsok, floridai narancsültetvé-
nyek, meteorológusok, tõzsdei ha-
táridõs kötések apropóján. Egyfe-
lõl – mondanánk Horn Gyulával,
miközben hüvelykujjunkat a má-
sik kéz mutató ujjával komótosan
hátrahajtjuk. Másfelõl viszont
(épp a Narancs hasábjain) Várhe-
gyi ráakasztja a narancsra a vacak
jelzõt, hogy aztán Fantomasként
lehúzva közgazdász arcát egy bra-
vúros csavarral a narancsot Fidesz
szinonimává fordítsa, így fejezve
ki abbéli kormánypárti reményét,
hogy nálunk nem érik be egyha-
mar a narancs. Humor ‘94-bõl. 

Ügyelnek a összhangra. Nem
Petschnig Mária Zitával ellenpon-
toztatják a lap ugyanezen számá-
nak nagy interjút adó Medgyessy
diagnózisát, hanem a még nála is
függetlenebb Várhegyivel. Aki
egyébként nemrég az MTV1 mû-
sorában a Budapesti Értéktõzsde
elnökével közösen asszisztált a
kormányfõi szózathoz, igyekezve
mederben tartani Medgyessy ver-
bális kalandozásait, közszolgálati-
lag. Elegánsabb lett volna, ha a
medgyessys lapszámban nem a
miniszterelnök mankója osztja
meg aggodalmait a nagyérdemû-
vel, hisz van az újságnak másik fel-
készült közgazdász publicistája,
Jaksity György. Aztán zavarba jö-
vünk. Hogy is hívják a tõzsde el-
nökét?                              – É. K.
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órcsõ alatt a január 3-i
szám 7. oldala, és annak
rémisztõ okosságai. A

szerzõ a Mészáros Tamás, aki
Függõ és független címen Mészá-
ros Tamás idõutazgatva
schlechtcsabázgat egy hatalmast,
és baromira élvezi. Fincsi mi,
Mészi? Az ilyen f. und f.
megamegmondók legnagyobb
keresztjébõl is elénk pattan né-
hány szilánk. Ezek ugyanis
tényleg azt hiszik: ha valaki
jobboldalinak tartja magát,
akkor Schlecht Csabás pó-
lóban jár. Hát nem. (Bár
abban nem volnék biztos, hogy
Mészáros f  & f. Tamás kidobta
már az a ‘94-es kampányból ma-
radt dedikált MSZP-pólóját.) Ha
felidézem a négy esztendõt, sze-
rintem minden jóérzésû ember
(bal&jobb egyaránt) talál magá-
nak tenyérbemászó arcot – ne-
kem is megvannak az ilyenjeim,
még ha ez a Schlecht nem is tar-
tozik közéjük, egész egyszerûen
azért mert rohadtul nem érde-
kel. Ha egy Parlament alakú er-
nyõ lenne Magyarország felett,
alighanem finoman átkönyököl-
ném a baloldalra. De térjünk vis-
sza Mészire. Nézzük, hogyan ír
Õ. Az anyag egy szép filozófiai
eszmenyelvvel kezdõdik, hogy
senki ne vádolja a tõkesúly hiá-
nyával. Nem is. Bár ha már vala-
ki TGM-szintet akar ugrani egy
flekkben, tanácsolom: ne csinál-
ja össze a bokáját 1450-nél. Értsd
ez alatt: az emelkedettségbõl egy
névvel, Polt Péter nevével rántja
le az olvasót (feltételezem) a saját
szintjére – az ív törik, gyorstalpa-

ló újsisulik, elsõ lecke. Na, most
jön a haddelhadd! Mészi nem
viccel: röpdösnek az orrunk elõtt
a slágernevek, az ember azt se
tudja, tényleg 2004-et írunk-e,
vagy ezt is a Fidesz találta ki,
hogy tematizálja a közbeszédet.
Aztán, á la Gyurcsány Ferenc, ki-
csit árnyékállamozik, és amikor
kimondja: a Fidesz tisztázza ma-
gát, az émelytõl már nem is tud

mást hebegni az olvasó: tisztázd
magad te, öregem!  A cikk végki-
csengése megint Polt – akkor mi-
ért tûnt schlechtcsabázásnak?
Vagy ha mindkettõ, akkor miért
nincs szintén emelkedett leveze-
tés? Vagy akkor miért ilyen a nyi-
tány? Szeretnék rámutatni: Mé-
száros Tamás (és most figyi,
Népszava-szerkek!) gagyit ad el
pénzért. Ez egy rossz cikk. Lejárt
szavatosságú ügyet melegít fel (ez
még nem lenne baj, de) a szüksé-
ges aktualizálás elvégzése nélkül.
Az nem aktualizálás, hogy neve-
ket cserélget.  Ha ilyennel kísér-
letezne egy pályakezdõ f. und f.,
páros lábbal rúgnák ki akárhon-
nan! 

Egyébként a rossz újságírókkal
sincs baj, szóval a bizalom teljes.
Éppen ezért, s mivel a tárgyalt
cikkbõl egy sajátos probléma lát-
szik kibontakozni, már minden
irónia nélkül kezd érdekelni...
meg tudja valaki mondani, ki ez a
Mészáros? Van egy fílingje. Függõ
és független.                      – S. H.

Pattanásos asszisztens
IIssmméétt  aa  NNééppsszzaavvaa......  BBiizzoonnyy,,  bbiizzoonnyy,,  eezz  aazz  éévv  sseemm
mmááss,,  mmiinntt  aa  ttööbbbbii,,  aazz  áárrnnyyéékkáállllaamm  bboozzóótthhaarrccoossaaii  ffoo--
ggyyaattkkoozznnaakk,,  BBiinn  LLaaddeenn,,  SSzzáásszz  KKáárroollyy,,  PPoolltt,,  MMááddll,,  aa
kköözzvvéélleemméénnyykkuuttaattóó  ccééggeekk  vveezzeettõõii,,  aa  ddiiáákkookk  ééss  aa  ffiiaa--
ttaall  hháázzaassookk  mméégg  sszzaabbaaddlláábboonn  áássssáákk  aalláá  aa  sszzoocciiaalliizz......
hhooppppáá,,  bbooccssáánnaatt::  aa  ddeemmookkrraattiikkuuss  iinnttéézzmméénnyyrreenndd--
sszzeerrtt,,  aa  bboonnccaasszzttaalloonn  ppeeddiigg  eezz  aa  rrooppppaanntt  jjeelleennttõõss  ssaajj--
ttóóiippaarrii  rreekkvviizzííttuumm..

„„AAmmiikkoorr  iiddááiigg  ffaajjuullnnaakk  aa  ddoollggookk,,  aakkkkoorr  mmáárr  hhiiáábbaa
mmoonnddjjaa  aa  kkoorrmmáánnyy::  nnyyuuggii--ccssiiggii,,  nnee  hhiisszzttiizzzz,,  mmaaggaadd  iiss
lláátthhaattoodd,,  mmiillyyeenn  sszzééppeenn  ssüütt  aa  nnaapp,,  bbee  ffoogg  éérrnnii  aazz  aa  vvaa--
ccaakk  nnaarraannccss,,  ééss  aakkkkoorr  lleesszz  oollccssóó  lléé,,  ttee  iiss  jjóóll  ffooggsszz  jjáárrnnii..
AAmmiikkoorr  ooddááiigg  ffaajjuullnnaakk  aa  ddoollggookk,,  hhooggyy  mmáárr  aazztt  sseemm  hhiisszzii
eell  sseennkkii,,  aammiitt  lláátt,,  aakkkkoorr  ffööllöösslleeggeess  mmiinnddeenn  dduummaa..  AAkkkkoorr
nneemm  mmaarraadd  mmááss,,  mmiinntt  tteetttteekkkkeell  bbiizzoonnyyííttaannii  aa  kkéétteellkkeeddõõ
bbeeffeekktteettõõkknneekk,,  hhooggyy  aazz  oorrsszzáágg  vveezzeettõõii  nneemm  kkaappaasszzkkooddóó--
nnaakk  hhaasszznnáálljjáákk  aa  kkoorrmmáánnyyrruuddaatt,,  hhaanneemm  iirráánnyyííttaannii  iiss  kkéé--
ppeesseekk..  AAmmii  mmeeggggyyõõzzhheettii  õõkkeett  aarrrróóll,,  hhooggyy  ––  FFlloorriiddáábbaann
––  bbeeéérriikk  aa  nnaarraannccss..  ÉÉss  aakkkkoorr  ttaalláánn  mmii  iiss  rreemméénnyykkeeddhhee--
ttüünnkk  aabbbbaann,,  hhooggyy  nnáálluunnkk  vviisszzoonntt  eeggyyhhaammaarr  nneemm..”” ((VVáárr--
hheeggyyii  ÉÉvvaa,,  EEkkoottrriipp,,  MMaaggyyaarr  NNaarraannccss,,  ddeecc..  1188..))

Függõ és független
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»A cikk végkicsengése megint
Polt – akkor miért tûnt

schlechtcsabázásnak? «
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Édesjó Szerkesztõ Úr! 
Nem szokásom leveleket írni,
most mégis tollat ragadok. Ha-
sonló esetekben kortársaim
mindenféle captatio benevolen-
tiae-vel kezdik, hogy mennyire
szeretik a lapot, és hogy bármi-
lyen kicsi a jövedelmük, mindig
megveszik, sõt körbeadják az
emeleten is. Lúzerek. Igazából
nekem teher az írás, sõt, mond-
hatni szívességet teszek, hiszen
az asztalomról most le kellett
rámolni a három doboz
Château Coudreau-t (Pomerol
és egyébként meg Appellation
d'origine contrôlée, aki nem hi-
szi, járjon utána), a humidorba
be kellett gyömöszölnöm a hét-
végére vett Romeo y Julietákat,
és folyvást azt kockáztatom,
hogy a libamájas szendviccsel
bezsírozom a nyaksálamat. Szó-
val leszaladtam karácsony elõtt
a lapokért. Karcsi, az újságos
mindig félrerakja nekem a
Frankfurter Allgemeinét. A Fi-
garo új formátumát nem tudom
megszokni, hiába múlnak az
évek, a Times tabloid kiadásá-
nak viszont kifejezetten örülök.
Hébe-hóba megveszem az
Expresst is, bár Jacques Attali
publicisztikái fel szoktak bõszí-
teni. Most ott volt a karácsonyi
szám címlapján a Duna meg a
Parlament, mondom magam-
nak, megnézzük, hogy a híre-
sen felületes francia sajtó mi a
fenét kezd mivelünk. Csalódott
lettem: a közép-európai összeál-
lítás egészen korrekt volt, még
Kemény Zsigmondra is hivat-
koztak benne. Persze a szerzõk
nem tudtak elszakadni az ima-
malomtól, hogy Attila, meg a
hunok, meg a Széchenyi-fürdõ-
ben sakkozó öregurak, de nyil-

ván nekik is böki már a csõrü-
ket, ha hülye svájcisapkás,
bagettet majszoló és Eiffel-to-
ronnyal flangáló népségnek lát-
tatják õket, aztán mégis.

Megszólamlott az összeállítás-
ban a mi kedves, jó miniszterel-
nökünk is. Gyorsan megjegy-
zem, hogy én nem szavazok, vég-
telenül pórias dolognak tartom
az egészet. Az utolsó rendes po-
litikus ebben az országban Széll
Kálmán volt, és szerintem Bittó
Istvánt sem becsüljük eléggé. De
mindegy: megválasztották, ak-
kor most Medgyessy Péter az.
(Mármint a miniszterelnök,
nem a Bittó.) A hírszerzéssel
sincs semmi bajom, a kémregé-
nyeket egyenesen falom: John le
Carrénak már régen kijárna egy
irodalmi Nobel-díj. Egy dolog
azonban hihetetlenül fel tudja

nyomni a burámat: ha hülyének
néznek. Medgyessy Péter egy-
részt csacskaságokat beszél, de
ez lehet, hogy nem az õ bûne: el-
mondja, hogy a kommunizmus-
ban bizony volt Magyarországon
magángazdaság, mert azt sike-
rült megõrizni. Szinyei Merse
Pál soha nem élt Párizsban, bár
a miniszterelnök úr ennek ellen-
kezõjét állítja interjújában. Ezt
történetesen egészen jól tudom,
mert atyám és Pali bácsi igen jó
viszonyban voltak, gyakorta ta-
lálkoztak az eperjesi kaszinó-
ban, sõt nyaranta sokszor vol-
tunk Jernyén. 

Medgyessy Péter ezenfelül
olyan nemzetkarakterológiát is
bemutat az interjúban, hogy ah-
hoz képest a XVII. századi, foga-
dókban kifüggesztett rajzos
népismék („a hajdúk csecsemõ-
vért isznak”) valóságos holo-
grammok. A német fegyelme-
zett, módszeres, a magyar meg
találékony – ah, jöhet a szellem-
történet másodvirágzása.  De ez
is hagyján. A kémelhárításról
elõadott történet kedves és bá-
jos: úgyis mint elhárító, minisz-
terelnökünk „cikkeket, könyvfe-

jezeteket” írt, és „egyetemeken
hirdette” a Valutaalapba való
belépés szükségességét. Mert az
egyértelmûen a kommunizmus
kudarcát jelentette, hiszen csak-
nem mindenki tudta, hogy a be-
lépésnek „politikai következmé-
nyei is lesznek”. Ja. Kitör a de-
mokrácia, Medgyessy Péterbõl
pedig miniszterelnök lesz, hálá-
ból azért, mert átvezette az õ
népét a szabadságba.

A söjtöri balhét (nem, kedves
Szerkesztõ Úr, nem az ebédét, a
dobálásét, az egyszem árva tojá-
sét) simán rányomja az „ellen-
zékre”. Aztán még van egy párt
a magyar parlamentben, „a ne-
vét inkább nem mondom” (hû-
ha, melyik lehet az?), „amelyik
nem sokat gondolkodott Ma-
gyarország történelmén” (foko-
zódik a feszültség), mert „úgy
viselkedik, mint a bolsevikok
idején”. Megvan: a miniszterel-
nök úr elkötelezte magát a szo-
cialista párt megújítása mellett!
(A felkiáltójeleket nem szere-
tem, különös zaklatottságot su-
gallnak, de bolsevikos mondata
végén a miniszterelnök úr is
használt egyet, úgyhogy tán ne-
kem is szabad.) A magam részé-
rõl a szociáldemokráciát svind-
lerségnek tartom, de még az is
jobb annál, amibe a magyar bal-
oldal jelenleg öltözködik. Úgy-
hogy megújítási törekvésében
támogatom a miniszterelnök
urat, úgyis mint az MSZMP KB
volt tagját, az egypárt kormá-
nyának volt miniszterelnök-he-
lyettesét. Azzal a mondattal
ugyan nem tudok mit kezdeni,
hogy azokban élnek leginkább
a kommunista reflexek, akik „a
leghatározottabban támadják a
kommunista érát” – de ez nyil-
ván félreértés, hiszen addig
olyan egyértelmû és egy irányba
mutató volt a szöveg. Ha ezt
mégis õ mondta, akkor aggó-
dom a miniszterelnök úrért. Le-
het, hogy fáradt. Pihennie ké-
ne. E gondolatokkal maradok a
Szerkesztõ Úrnak kitartó híve:

– DR. JUR. POPRÁDÖKRÖSSY LEÓ

Imígyen szól
az olvasó 
MMiiuuttáánn  TTvviisszztt  OOlliivvéérr  eellõõzzõõ  sszzáámmuunnkkbbaann  eellbbúúccssúúzzootttt
oollvvaassóóiinnkkttóóll,,  jjeelleennttkkeezzeetttt  DDrr..  jjuurr..  PPoopprrááddöökkrröössssyy
LLeeóó  bbááttyyáánnkk..  AAzz  öörreegg  rreeaakkcciióóss  éélleettéérrõõll  aannnnyyiitt,,  hhooggyy
ffeellvviiddéékkii  ssaarrjj,,  bboollddoogguulltt  úúrrffiikkoorráábbaann  kkiizzssáákkmmáánnyyoo--
llóókkéénntt  mmûûkkööddöötttt  ((ppaappíírrjjaa  vvaann  rróóllaa,,  hhooggyy  aa  nnéépp  eelllleenn--
ssééggee  vvoolltt))..  FFõõúúrrii  ggrraannddeezzzzáávvaall,,  eeggyy  kkéézzlleeggyyiinnttéésssseell
sszzookkttaa  eelliinnttéézznnii  aazztt  aa  nneeggyyvveenn  éévveett,,  aammiikkoorr  nneemm  vvoolltt
lleehheettõõssééggee  aa  ffrraanncciiaa  rreeggggeellii  llaappookkaatt  eelloollvvaassnnii,,  ttiisszz--
tteessssééggeess  sszziivvaarrookkaatt  sszzíívvnnii  ééss  lleennggyyeellbbuunnddááiitt  KKrreeiisslleerr
ééss  ttssaa..  ccééggnnééll  ccssiinnáállttaattnnii  aa  KKiirráállyy  uuttccáábbaann..  LLeevveellee  eell--
nnyyeerrttee  tteettsszzééssüünnkkeett,,    ííggyy  hháátt  tteelljjeess  tteerrjjeeddeellmméébbeenn
kköözzöölljjüükk..  ––  AA  sszzeerrkk..  

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

Toner Patron Irodaszer
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ehéz idõk járnak mosta-
nában a szocialista–sza-
baddemokrata kormány-

ra. Ilyenkor még a máskor oly
kezes médiamunkások is hajla-
mosak megbokrosodni, ezért
különösen nagy kincs a higgadt,
mértéktartó, kormánypárti szó.
Ebbõl napi szinten a legtöbbet
természetesen a 130 éves Nép-
szava szállítja, õk a legkritiku-
sabb pillanatokban is kérlelhe-
tetlenül rámutattak a PSZÁF

vagy éppen az államfõ elvitatha-
tatlan felelõsségére. 

A honi szociáldemokrácia
nagy hagyományú zászlóshajójá-
nak kollektívájából legutóbb
Bauer Péter dorombított egy je-
lentõset Akaba címû írásával. A
szerzõ támogatásáról biztosítja
a középosztály számára kedve-
zõtlen kormányzati intézkedése-
ket, s további lépéseket bátorít
– mindezt a szegényekkel vállalt
szolidaritás jegyében. Bauer

mindezt jordániai élményeibõl
vezeti le, ahol szerinte a magyar
középosztály megszállta az üdü-
lõközpontokat, minden tele van
elégedetlen orvosokkal, fiatal
értelmiségiekkel és nyugdíjas ta-
nárokkal (!). Nem csoda, ha szer-
zõnk szociáldemokrata agyát el-
borítja a lila köd, s rendreutasít
ellenzéket és szakszervezeteket
egyaránt. 

A burzsoázia elleni határo-
zottabb fellépést követelõ pamf-
leteket idézõ publicisztika ko-
moly erõssége, hogy elgondol-
koztat. Középosztálybeli lesz-e
valaki egy ötven-hatvanezer fo-
rintos jordániai nyaralástól?
Igazságos-e azt a réteget büntet-

ni a kormány felelõtlen osztoga-
tásáért, amelyik legnagyobb
mértékben finanszírozza adójá-
val a költségvetést? Hõsünk vála-
szai tökéletes lojalitásról tesznek
tanúbizonyságot. Reméljük, ja-
nuári Cicusunk legalább ekkora
hûséggel fog ragaszkodni gazdá-
jához. Gratulálunk!       – Turul
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egalábbis kinek így, kinek
úgy. Bizonyos embercsöke-
vények, akik az evolúció

vakvágányaként a homo sapien-
sek korában neandervölgyi agy-
kapacitással jöttek a világra, ők
nem ismernek semmit, ami el-
szakadna hús, vér, bélsár és iz-
zadságszagú ösztönviláguktól.
Közéjük tartozik a Tilos rádió
ateista anarcho-punk csomago-
lásba bújtatott véres szájú pitbull
műsorvezetője is. Kiirtani – süví-
tette az éterbe a kőbaltát kezé-
ben lóbáló tiloska rádiós. A gyű-
lölettől remegő hangú „bátor”
utcai harcos azonban nem csúcs-
ragadozó, csupán végtermék. Ő
képtelen arra, hogy önálló gon-
dolatokat szüljön, elsivatagoso-

dott koponyaüregében. A mai
uralkodó kormányzó pártok (és
állampárti elődeik) által elvetett
ideológiai méregmag szárba
szökkenése ő. Lehullott hát a le-
pel a szabadság-egyenlőség-test-
vériség, igazság, multi-kulti bá-
ránybőrbe bújtatott farkasról. A
magukat szocialistának és liberá-
lisnak nevező politikai zsák-
mányszerző hordák olyan sár-
kányfog-veteményt szórtak az el-
múlt években, amelyből a gyil-
kos indulatok 2003 karácsonyán
kellett, hogy minden eddiginél
erőszakosabb formában felszín-
re törjenek. A szoclib kormány
félidejében, amikor nyilvánvaló-
vá vált minden hazugságuk. A
tiloska rádió példátlan erőszak-

felhívása az embertársaink vallá-
si meggyőződés alapján történő
kiirtására nem más, mint a fába
szorult féreg kétségbeesett erőfe-
szítése. Ellenségkép kell és elta-
posható bűnbakok az országot
gazdasági és szellemi romlásba
döntő kormányzóknak. Ezért
pusztítanak mindent, ami nem
ők, ami még nem az övék. És
ami nem lehet soha az övék. A
kommunista ideológiai fényes
ösvény materialista éjsötétjében
szocializált munkásőr mentalitás
számára nincs plurális társada-
lom, nincs demokrácia. Ők csak
akkor érzik biztonságban magu-
kat, ha a megfélemlítettek, az el-
taposottak, a domesztikáltak és
behódoltak hallgatása fölött csak
saját hangjuk hallatszik. A tilos-
ka rádió barang micsoda hang-
emberének tömeggyilkosságra
felszólító szavainak utóélete is azt
jelzi: a ballib kormányzó duó na-
gyon nagy bajban van, és velük
együtt az egész ország nagy bajba
került. Az ORTT, a MUOSZ csak
enyhe dádára volt képes. A kor-
mány még ennyire sem. Pedig ve-
szélyben a demokrácia! Az or-
szág helytartója, Medgyessy
guvernor nem üzent semmit a
thai üdülőparadicsomból a meg-
fenyegetett millióknak. Hallgat a

belügyminiszter néni és az NBH
vezetője is. Pedig konkrét terror-
fenyegetés hangzott el, igazi gyű-
löletből fakadó gyilkosságra uszí-
tás. Szégyellje tehát magát min-
den kormánypárti politikus, min-
den jelenlegi miniszter, aki nem
emelte fel szavát a tilosban járó
rádió működésének azonnali
megszüntetéséért. A rossz gazda-
sági eredmények, a párt és lobbi
barátok erkölcstelen vagyongya-
rapítása egy jó kis irtóhadjárattal
sem feledtethető hosszútávon.
Legalábbis demokráciában nem.
Legalábbis. Ha még van. Lehet,
hogy a keresztényirtás ördögi
gondolatkörének fogságába zu-
hant ballib politikusok számára
nincs megállás. Íróasztalaik fiók-
jaiban ott pihennek már a jól ki-
dolgozott tervek. Kereskedelmi
tévék élő műsorairól, amelyek-
ben a Circus Maximus újkori má-
saiban küzdenének életükért a
kiéheztetett oroszlánokkal a leva-
dászott keresztények. Jó üzlet le-
hetne (ki és beszavazó-show, az
oroszlán egy napja, hogy retteg-
nek a kivégzésre várók stb…).
Egy ideig. Mint ahogy csak rövid
intermezzo lehetett a kereszté-
nyeket üldöző római császári bi-
rodalom is az emberiség törté-
netében.                       – V. A. V.

NNoommeenn  eesstt  oommeenn  ––  nneevvéébbeenn  aa  vvééggzzeettee  aazz  eerrõõsszzaakk  2211..
sszzáázzaaddii  áállllaammiillaagg  ttáámmooggaattootttt  rrááddiióójjáánnaakk..  AA  TTiillooss
nneemm  vvaallaammiiéérrtt,,  hhaanneemm  iiggaazzáábbóóll  vvaallaammii  eelllleenn  jjöötttt  lléétt--
rree..  AA  fféénnyy  ééss  ssööttééttsséégg  éévveezzrreeddeess  mmiittiikkuuss  kküüzzddeellmméé--
nneekk  kköörrffoorrggáássáábbaann  aa  ttiillooss  sszzóókkéénntt  mmiinntt  aa  jjóó
ttaaggaaddáássáánnáánnaakk  sszziinnoonniimmáájjaa  iiss  éérrtteellmmeezzhheettõõ..
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Tilos az irtás?
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–– AAllkkoottóómmûûvvéésszzeekknnééll  aa  ggyyeerrmmeekk
éérrkkeezzééssee  bbeellüüllrrõõll  iiss  mmeeggvváállttoozzttaatt--
hhaattjjaa  aa  pprraaxxiisstt..  ÉÉnneekkeessnnõõkknnééll  aa
hhoorrmmoonnáálliiss  ffeejjlleemméénnyyeekk  aa  hhaann--
ggoott  iiss  ááttffoorrmmáálljjáákk..  DDee  mmiitt  éérreezz  aa
hheeggeeddûûmmûûvvéésszz??

– Nálunk nincs változás.
Habár… mivel minden megválto-
zott Hanna érkezésével, az idõt
elõtte és utána számítjuk, tehát
azóta nyilván másképp is hegedü-
lök. A hegedûhang mint olyan a
teljes testbõl szól, de leginkább a
lélek formálja. És mivel más a lel-
kem, más a hangom is.

–– SSzzóóvvaall  mmééggiiss  vvaann  vváállttoozzááss,,  ppee--
ddiigg  aazz  uujjjjaadd,,  aa  ccssuukkllóódd  uuggyyaannaazz..

– Persze. De tudod, mi az ér-
dekes? Hogy az én hegedûhan-
gom a legszebb állapotos korom-
ban volt.

–– KKii  hhaalllloottttaa  ííggyy??  NNiinnccss  eezz  kkiiss--
sséé  ttúúllmmiisszzttiiffiikkáállvvaa??

– Misztikus, az biztos, hisz
nem volna egyszerû megmagya-
rázni, de Barnabás is hallotta,
mások is szóvá tették, tehát nem
én találtam ki. Különben arra
gondolok, hátha attól szólt úgy a
hangszerem, a testem és a lel-
kem, hogy Barnabás génjeit is
magamban hordtam ekkor.

–– LLáámm,,  lláámm,,  mmeennnnyyiirree  mmááss  iiss  aa
hheeggeeddûûmmûûvvéésszz,,  hhaa  nnõõ……  DDee  aa  RRáádd
vváárróó  iirrooddaalloommbbaann  vvaannnnaakk--ee  sszzeerriinn--
tteedd  kkiimmoonnddoottttaann  nnõõiieess  ddaarraabbookk??

– Határozottan állítom, hogy
nincsenek. A mûvek 99 százalé-
kát amúgy is férfikomponisták ír-
ták. Viszont amire felkérnek, azt
a darabot mint nõ játszom el. 

–– NNaa  ddee  aa  kkaannttiilléénnáássaabbbb,,  éénneekk--
llõõbbbb  mmûûvveekk,,  aa  hhaajjlléékkoonnyyaabbbb,,  ppuu--
hháábbbb  ttéétteelleekk……

– Tévedés feltételezni, hogy
azok nõiesek volnának. Egyéb-
ként sokszor a nõk hegedülnek
keményebben, erõteljesebben.

–– BBiizzttooss  kkoommppeennzzáállttookk……
– Nem. Épp, hogy keményeb-

bek vagyunk nálatok, hisz a szü-
lés is bennünket erõsít. Nehogy
azt hidd, hogy feminista volnék,
de tényleg nem látok efféle kü-
lönbségeket. Függöny mögött se
mondanám meg, melyik nembõl
való húzza éppen. Ha pedig még-
is az eltérésekre kérdezel, akkor
inkább a gyakorlási technológiát
említeném.

–– KKeevvééssbbee  vvaannnnaakk  kkööttééllbbõõll  aazz
iiddeeggeeiitteekk??

– Tény, hogy a férfiak a stra-
pás gyakorlásokat valahogy job-
ban bírják. Mióta Barnabás pró-
bametódusát eltanultam, már
könnyebb túljutnom egy-egy mo-
noton ismétlõ fázison.

–– ÉÉss  aazz  ssoosseemm  iiddeeggeessííttõõ,,  hhooggyy
öösssszzeekkööttöötttt  éélleetteetteekk,,  kköözzööss  hhaanngg--
sszzeerreetteekk,,  iikkeerrppáállyyááttookk  nnyyoommáánn
eesseettlleegg  vveesszztteetteekk  aazz  eeggyyéénniissééggee--

tteekkbbõõll??  TTeesssséékk,,  mmáárr  úúggyy  ttaannuullsszz,,
aahhooggyy  õõ……

– Dehogy! Ettõl csak többek
leszünk! Például ha Barnabás ké-
szül egy koncertre, és azt a dara-
bot én még sose játszottam,
mennyivel könnyebb lesz nekem,
amikor rám kerül a sor: minden
hangját betéve tudom! A kisbaba
miatt most úgysem a régi beosz-
tásom szerint készülök, hisz nem
tudok rendszeresen, mindennap
ugyanúgy gyakorolni. Ha viszont
közeleg a koncert, mindent bele-
adok megint, és ilyenkor jönnek
igazán jól ezek az önfeledten me-
morizált nyereségek.

–– JJóó,,  jjóó..  HHáázzaassppáárr  vvaaggyyttookk,,  ttee--
hháátt  áállllaannddóó  iinntteerraakkcciióóbbaann  éélltteekk..
NNyyiillvváánn  mmiinnddeenntt  mmeeggvviittaattttookk,,  kkii--
eelleemmeezztteekk..  HHooggyy  vviisseelleedd  eell,,  hhaa  õõ
mmééggsseemm  úúggyy  jjááttsssszzaa,,  aahhooggyy  TTee
tteennnnéédd??

– Miért kellene úgy játszania?
Az elõbbi példánál maradva: én
sem úgy fogok muzsikálni, ahogy
korábban, esetleg éppen a fülem
hallatára Barnabás a maga verzi-
óját elkészítette. Pusztán az anya-
got tudjuk egyformán, a kottafe-
jeket; ahogy a piros színt is mind-
ketten pirosnak látjuk, egészen
biztos viszont, hogy mégsem
ugyanolyannak. Ha már a pódiu-
mon állok, csakis a magam olvasa-
ta lehet, ami onnantól megszólal.

–– VVaann  nnáállaattookk  sszzaakkmmaammeenntteess
nnaapp??  AAmmiikkoorr  kkiijjeelleennttiitteekk::  mmaa
nneemm  hheeggeeddüüllüünnkk,,  sszzóóbbaa  ssee  hhoozz--
zzuukk??

– Nincs! Unalmas is lenne!
– AA  hhaannggsszzeerreeddeett  bbaabbuussggaa--

ttoodd??  KKiittüünntteetteetttt  bbáánnáássmmóóddoott
kkaapp,,  mmiinntt  eeggyy  kkoommoollyyaann  vveetttt  kkaa--
bbaallaalléénnyy,,  ppllüüssssáállllaatt,,  bbáárrmmii,,  vvaaggyy
iinnkkáábbbb  óóvvootttt  mmuunnkkaaeesszzkköözz  ccssaakk,,
mmiinntt  eeggyy  kkooccssii  vvaaggyy  ttoollll??

– Mióta Hanna köztünk él,
leginkább vele babázom, persze,
de nem kérdés, hogy a hegedûm
is a gyermekem. Brácsám is van,
õt is nagyon szeretem, mostaná-
ban sokat foglalkoztam vele a
Mozart Concertante kapcsán.

–– IIsstteenneemm,,  ssoossiinnccss  llaazzííttááss??
HHáátt  mmiillyyeenn  zzeennee  sszzóólltt  sszziillvveesszz--
tteerrkkoorr??

– Az óévet vendégségben bú-
csúztattuk, pinpongoztunk, te-
hát a zenét se mi határozzuk
meg. De ma például egész nap
a Bach-Magnificat ment… Bar-
na, melyik felvétel is? Igen, a
Savall-féle, de Gardinerét is sze-
retjük.

–– VVaann  oollyyaann  mmûû,,  aammeellllyyeell
aannnnyyiirraa  nneemm  rrookkoonnsszzeennvveezzeell,,
hhooggyy  hhaa  kkéérrnnéénneekk,,  ssee  vváállllaallnnáádd??
AA  kkllaasssszziikkuuss  zzeennéébbeenn  ssee  lleehheett
mmiinnddeenntt  sszzeerreettnnii……

– Nem… nem tudok annyira
ellenszenves darabot mondani.
Elõfordult, hogy egy versenyre a
kortárs kötelezõt nem voltam ké-
pes megkedvelni. Gyakorolgat-
tam, mert muszáj volt, de nem
került közel a szívemhez. És a
színpadra lépés elõtt negyedórá-
val leesett a tantusz, ott rögtön
megszerettem. Szólítottak, hege-
dülni kezdtem – és különdíjat
adtak érte… mit sem sejtve az
elõzményekbõl! 

(Hanna vacsizna már, és jó éjt-
puszira várnak a hangszerek is.
Itt a vége. Aki pedig igazi, befeje-
zett interjút akar Kokas Katitól,
vezényelje ki magát a koncertek-
re, például január 13-án az MTA
és másnap a Zeneakadémia ter-
meibe, ahol Sibelius hegedûverse-
nye szólal meg a babusgatott
hangszeren.)         – SZILVER OTTÓ

VVaann,,  aakkiikknnééll  aa  vviilláágg  aa  ggyyeerrmmeekk  ééss  aa  hheeggeeddûû  kköörrüüll
ffoorroogg..  KKeetttteenn  ffoorrggaattjjáákk  aa  nnaappii  rriinngglliissppíílltt::  mmiitt  aadd
IIsstteenn,,  vvaann  áálloommppáárrjjaa  aa  hhaazzaaii  hheeggeeddûûvviilláággnnaakk!!  KKookkaass
KKaattaalliinn  mmiinntt  vvaallaammii  oolliimmppiikkoonn,,  úúggyy  tteelleennyyeerrttee  mmáárr
mmaaggáátt  nneevveess  vveerrsseennyyeekkeenn,,  ccssiillllaaggsszzeemméénneekk  ccssiillllaaggaa
eeggyyrree  ffeelljjeebbbb  jjuutt  aa  kkoonncceerrttéélleettbbeenn  iiss..  IIkkeerrccssiillllaaggaa
fféérrjjee,,  aazz  uuggyyaannccssaakk  hheeggeeddûûmmûûvvéésszz  KKeelleemmeenn
BBaarrnnaabbááss,,  ééss  aa  ccssiillllaaggkkééppbbee  hháárroommsszzööggeelltt  bbõõ  fféélléévvee  aa
kkiiss  HHaannnnaa..  MMiiéérrtt  nnee  kkeezzddhheettnnéémm  üünnnneepp  uuttáánnii
kköötteekkeeddéésseemm  KKaattiivvaall  éépppp  aa  sszzüülleettééssrrõõll??

Kisded, pingpong, hegedû

Más a lelkem

„… a hegedûm is a gyermekem.”
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