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oha nem értettem azokat, akik az éji homályban késő dicső-
ségünkre, meg a magyar nemzet fennmaradására hivatkoz-
va nem akartak belépni az Európai Unióba. 

Az integer revízióban gondolkodó értelmiségiek már régen rájöt-
tek arra, hogy Magyarország határát immár nem három tenger
mossa, hanem jóval több, tehát igenis előnyös az unió. Nemzeti érdekeinket a lehető leg-
elszántabban képviselő pánmagyar miniszterelnökünk csak röhög magában szegény
Nagy Lajoson…

Május elsején, a magyar birodalom születésnapján volt minden, mint a búcsúban: tű-
zijáték, installációk, népünnepély, móka, kacagás és görcsös kormányzati igyekezet,
hogy néhány napig ne sárga csekkekről meg rohamozó pirosakról, hanem kék zászlóról
meg rózsaszín vattacukorról beszéljen az istenadta nép. Amúgy a szorongás, a félelem
vagy a lemondó tehetetlenség jellemző közállapotainkra, meg egy-egy dühödt vezércikk,
amikor uniós kiadványok ostoba összevisszasággal írnak történelmünkről, kultúránkról.
Tipikus fogyasztói nacionalizmussal ilyenkor még a szebb napokat látott munkáslap is
felháborodik rossz külföldi megítélésünkön, szűkebb társaságban pedig véget nem érő
sopánkodások hallunk arról, hogy barbárnak tekintenek minket a Lajtától Nyugatra.
Halkan kérdezem: nagy összeborulásunk másnapján mennyit tudunk a litvánokról, ész-
tekről, máltaiakról vagy akár a szomszédban élő horvátokról, ukránokról? Ki beszéli
nyelvüket, ki ismeri viszonyaikat, kultúrájukat? Félreértés ne essék, nem azt állítom,
hogy nincs szükség az ország arculatát javító lépésekre, csak a tonikörtisz-kampányok
értelmét nem látom, mikor a legnevesebb nyugati egyetemek polcaira évtizedek óta nem
bírunk épkézláb szakkönyveket
eljuttatni. Nem tüzes fogadkozá-
sokra, siránkozásra van szükség,
hanem komoly, átgondolt mun-
kára, sok kultúrára, meg néhány
emberre, akik azonnal reagálnak
a nyugati sajtóban leírt, hamisítá-
soktól hemzsegő riportokra, véle-
ményekre. Ne higgyük azt, hogy
minden nyugati szerkesztőségben néhány megátalkodott kisantant-bérenc meg szabad-
kőműves felügyeli a Magyarországról szóló tudósításokat; ha ugyanazon szerző három
egymást követő baromságára érkezik helyreigazító levél, elgondolkodnak az illető alkal-
masságán (megtörtént eset).

De lépjünk csak vissza a kályhához! Ugyanis nem csak az  baj, hogy a buszsofőr, rend-
őr vagy fagyis bunkó módon viselkedik a hozzánk látogató  külföldivel (ne adj' Isten, az
uralmunk alá került több százmillió uniós polgár egyikével), hanem az, hogy velünk,
honfitársaival is ugyanezt teszi. Nem ér semmit ugyanis az öngyalázás, ha önkormányza-
ti irodától a miniszterelnöki szobáig a bratyizás, a tegeződés, a szánalmasságában is gyo-
morforgató, kádárista félhomályból itt maradt összekacsintás, az üvöltő láger rádió ha-
tározza meg mindennapjainkat. Amíg ez nem változik meg, hiába örülünk annak, hogy
beteljesült a magyar álom, és Bulcsúék, Nagy Lajos, Mátyás, Puskás Öcsi bácsi totojázá-
sa után végre meghódítottuk Európát…                                            – ABLONCZY BÁLINT

Amúgy a szorongás, a félelem 
vagy a lemondó tehetetlenség 
jellemzõ közállapotainkra, meg 

egy-egy dühödt vezércikk, amikor
uniós kiadványok ostoba 

összevisszasággal írnak történel-
münkrõl, kultúránkról

Kompország kiköt?
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• A kommunikátor
Többféle úton juttatták el hoz-
zám véleményemet az emberek.
(Demszky Gábor a Teleki-vitá-
ban, febr. 26.)
Több út, több kátyú.

• Ékszerérzés
Az ékszere. A telefonja. Az ék-
szertelefonja. A formája kagyló,
az arany, mely magához öleli fe-
hér, belső titka sárgán csillog.
Cinkosan kacsintanak rajta ap-
ró gyémántszemek, billentyűi
megannyi tűfejekként fészkelőd-
nek, az antenna a tahitigyöngy
titkával lapul meg a súlyos borí-
táson. – Haló! – s kezdetét vehe-
ti a végeláthatatlan szó és kacaj-
özön, a világ táncra perdül, hisz
végre történt valami. A Valami.
(Rózsakert Magazin, tavaszi
szám)
Tóth Árpád csettintene.

• Bõrkondi
Ha két pamut réteget viselünk, a
külső lehűl, a belső pedig szinte
kondicionálja a bőrünket. Elég

egy atléta is vagy egy vékony kis
trikó, a lényeg, legalább két ré-
teg legyen – és pamut. Ugyanez
az ismerősöm még azt is állítja,
hogy míg nyáron tehát jól fel
kell öltözni, addig télen inkább
alul kell öltözni.
(davidibolya.hu)
Sok, okos ismerős – a hosszú
élet titka.

• Házbizalmi
Az európai életminőséget a fővá-
rosiaknak a társasházak tudják
megteremteni. (Demszky Gábor
MTI, április 13.)
Magas labda Budakesziről,
oda se merünk nézni.

• Alcím a napilapban
Az aluljárók tele vannak olya-
nokkal, akik még nem voltak tü-
dőszűrésen (Magyar Nemzet, áp-
rilis 6.)
…és egyiknek se jár a Nemzet!

• Kizáró ok
Nem jár táppénz a heti pihenő-
napra, szabadnapra, a fizetés

nélküli szabadság időtartamára,
a gyermekgondozási segély fo-
lyósításának idejére, a részegség
első három napjára stb. (Orvosi
igazolás táppénz-utalványozás-
hoz, tájékoztató)
És harmadnapon… 

• Mekk mesterek 
bibliája
Nem lesz szükséged sok szer-
számra, de azokat úgy válaszd
ki, hogy ne legyenek nehezek,
nehogy túlságosan kifáraszd ma-
gad. Éles szerszámokat hasz-
nálj, hogy pontosan tudj velük
dolgozni, és hogy ne vágd meg
magad, ha erőltetni próbálod.
(Síp, dob, nádi hegedű c. gyer-
mek-barkács könyv)
Tompával nehezebben vágod
meg magad, tehát jobban fáj.

• Ha nem megy
Gulyás István: – Szereti ezt a vá-
rost?
Demszky G: – Nagyon szeretem
Budapestet. Imádom Budapes-
tet, azt lehet mondani, hogy

minthogyha ezek az ügyek, ame-
lyek a legfontosabbak szá-
momra, például mondjuk a met-
róügy az olyan számomra, mint
hogyha az édesgyermekem len-
ne. Tehát ennek a fejlődése vagy
nem fejlődése az számomra a
legfontosabb örömforrás és a leg-
nagyobb gond, hogyha nem
megy. (Hír TV, április 20.)
Akkor most legnagyobb gond
van?
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• Hamvas Béla sírna
Havas Henrik médiaguru
borban is utazik.



7 Halák Lász ló
a hónap vesztese

8 Körömi  At t i la  
a hónap nyertese

I N T R Ó . N A P L ÓI N T R O . N A P L Ó

intha a MÚOSZ élve-
zettel nyomná vissza
saját fejét a lábvízbe:

megválasztják elnöknek a Nép-
szabadság éléről kisuppantott
Eötvös „bednyúz” Pál urat,
majd Halák László böffent egy
jóízűt. Az újságíró-szövetség
etikai bizottságának fura ura
ugyanis Kovács László fütty-
szavára ítélte el az index.hu új-
ságíróját, aki úgymond „meg-
sértette az MSZP személyiségi
jogait”, amikor tudósított a
korhatáros kampány-összejöve-
telről. Senki politikus ne ossza
az észt etika tárgyában, ha az
etikai kódex félredobására biz-
tató pártaktíván üldögél!
Jólnevelt pártelnök ilyenkor
bezárja a Tóbiás gyereket egy
sötét szobába és néhány évig
nem engedi ki. Halák László
viszont szereti az önként vég-
zett piszkos munkát. A magyar
sajtószabadság újabbkori di-
csőségének pedig az a bunkó
nagy piros retrótelefon a jelké-
pe, ami Köztársaság térről köz-
vetlen vonalat ad a MÚOSZ-ba.
Halló? Halák!

ipikus 168 Órás interjú-
ban vall életéről és mun-
kásságról a Jobbikba átlé-

pett volt fideszes honatya. „Kis-
sé rosszallottam is, amikor a Fi-
desz politikusai provokálták a
mozgalom vezetőit” – nyilat-
kozza K. A., bevillan a nemzet
Kovács Dávidját rendszeresen
elgáncsoló Rogán Antal képe,
mintegy. A honkanászok homo-
kozójába fejest ugró képviselő
persze annyira nem volt kara-
kán, hogy megyei listán szerzett
mandátumát visszaadja, elszóra-
kozgat még két évig az ország
házában, az ország pénzén.
Meg ugye, csak más érzés, ha az
ember képviselői igazolványát
lobogtatva ingyér’ utazik vagy
állít keresztet a Nyugati Pálya-
udvar előtt. Már most rettegünk
2006-tól, durva intellektuális
atomcsapás készül a jobbik tá-
bor részéről. Látjuk is, ahogy a
magyar szellemi élet legjobbjait
tömörítő társulat előbb lerántja
a leplet a nemzet életét megnyo-
morítókról, majd békésen el-
szuszog az egy százalékért ka-
pott állami milliócskákon. 

z utóbbi napok olvasmányaival bíbelő-
döm. Nem a régi korok mestereinek, s
nem is kiművelt kortársaim okos és ne-

mes gondolataival, hanem őseim megtalált le-
veleivel. Hosszú évek óta gyűjtögetett, több
száz éves iratokat, anyakönyvi kivonatokat,
keresztleveleket, obsitokat, adásvételi szerző-
déseket, birtokösszeírásokat, igazolványokat,
egyetemi indexeket, titkosszolgálati feljegyzé-
seket magába foglaló családi dokumentációs táram nagyanyám-
nak köszönhetően néhány egyértelműen azonosítható felmenőm,
s pár, számomra ismeretlen rokonom első és második világhábo-
rús tábori leveleivel gazdagodott. Az egyik egérrágta, 1916-ban
született levélben a következőket olvasom: „küld miértünk a
muszka elég folyamodást, de az is hasztalan, hiszen olyanok va-
gyunk, mint az állatok, semmivel sem vagyunk különbek. Se ha-
rangszó, se imádság nincs itt az embernek, az esze nincs helyén,
mert ma megbolondul minden ember. Majd talán szeptemberben
hazamegyek, ha élek, előbb nem lehet. Boldog húsvéti ünnepe-
ket kívánok, isten velük.” 

Majd másfél hónappal később, Húsvét után: „Kedves Anyám,
tudatom velük, hogy a szabadság megszűnt, ne is várjanak, nem
mehet senki, majd talán októberben lesz, ha élek. Azért szűnt
meg, mert Olaszországban támadnak a csapataink, a főerő ott
van. Itt csak annyi van, aki a frontot tartja, így nem kapunk sza-
badságot, mert várjuk a támadást. De hát azért jöhet a muszka,
ha van kedve, majd elrántjuk a nótáját, annyi az ágyú, hogy egy-
mást érik. A háború végét ne is várják, az idén nem lesz vége,
mert még Olaszország nincs megverve. Pedig annak tönkre kell
mennie, addig nem szűnnek [a harcok], már szorítják őket, bár
már Rómánál volnának, hadd szorulna a pápa is, mert az is
olasz. Most elég jól vagyok, június 8-án lesz a templomszentelő,
már két hónapja csináljuk, akkora mint a [sümegprágai] temp-
lom.”

Nagyapáink és dédapáink nagy háborúi óta folyamatosan a
modern és a mediatizált posztmodern háborúk zajától hangosak
a hétköznapjaink, az ünnepeink. Szerencsére bennünket egy ide-
je elkerül a fegyverek ropogása, de míg például Erdélyben egyre
erőteljesebben, a vallásháborúk korát is megszégyenítően zajlik a
hagymakupolás honfoglalásnak nevezett vallási-etnikai térfogla-
lás, addig idehaza a politikai marketing és kommunikáció zsol-
dosai hívják háborúba az uniós választási küzdelmekre készülő
megbízóik beosztottjait és híveit. Hova menekülhetünk a tömjén-,
a torma-, a sonka- és a kölniillatú Húsvét feltámadási örömét ha-
mar feledtető csatazajos közéletünk mindennapi agressziója elől?
Talán az olvasmányainkhoz, az elfeledett költészethez, talán ép-
pen a fiatal erdélyi költő, László Noémi új kötetének Türelem cí-
mű verséhez: „Én uram egy kis gyöngédségre vágyom / százhat-
vanezer napja e világon / valami máriakék égi mézre / vagy mál-
naízű szenvedésre // egyetlen áldott mozdulatra várok / kopog-
tassatok már, háromkirályok / hiszen a csillag most is ott az égen
/ ha más megérte, uram, én miért nem?”
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niós csatlakozásunk és a
munka ünnepe tiszteleté-
re virágba öltöztettük szí-

vünket, felsöpörtük a szerkesztő-
ség előtti járdát, elküldtük ko-
pogtatócéduláinkat a haladó de-
mokratikus erőknek. Ez nem
elég, ezért úgy döntöttünk: ma-
radandóbb módon tisztelgünk
azelőtt, hogy néhány évig még
nem vállalhatunk szabadon
munkát határainktól Nyugatra.
Ezért mostani számunktól kezd-
ve 198 forintért negyven oldalas,
színes kiadványt kap kézbe az
Olvasó. A polgári underground

képviselőiként rendes reakciós
módra fontosnak tartottuk
azonban, hogy konzerváljunk is.
Oli bátyánk ezúttal a szocializ-
musról mondja meg a frankót,
továbbra is kiosztjuk a Dorom-
boló Cicus-díjat, fiatal tehetsége-
ket bemutató sorozatunkban
pedig Zsoldos Dáviddal beszél-
getünk. A magunk módján ün-
neplünk, amikor összeállítással
kedveskedünk a hatalomnak
kétéves szülinapja alkalmából,
gombászunk, meccsre járunk,
versenyautóba ülünk, Portóba
utazunk, kinyomozzuk a ro-
mán–csádi konfliktus hátterét,
hogy az eredményt megírhassuk
Önöknek. Tartsanak velünk to-
vábbra is!                     – A. B. A 

„A szerkesztő azt üzente”

Megújulás

T

U

Húsvét után

A
L. SIMON LÁSZLÓ

költő
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örténelmi dátum. Mi min-
denesetre örültünk, hi-
szen ezen a napon nyitnak

a strandok, és nem kellett végig-
nézni a Dolgozók kérték című,
spontán szerkesztésű műsort.
Nem volt a tribünről duracell-
nyusziként integető MSZMP-
pártvezetés sem. Volt viszont he-
lyette számos szabadtéri vidám,
zenés, szórakoztató program,
mintha csak egy bevásárlóköz-
pontot nyitnának. Ha valaki be-
levetette magát a sör, virsli, és a
padödő-szintű zenekarok világá-
ba, akkor talán sikerült jó mé-
lyen megfeledkeznie arról, hogy
2004. május 1-je miről szól. Pe-
dig történelmi ez a nap. Több
évtizedes szovjet megszállás és
önkényuralom után önszán-
tunkból léptünk szorosabb kap-
csolatba a szabad és demokrati-
kus Európával.  Következmé-
nyeiben talán csak az 1867. évi
osztrák–magyar kiegyezéshez le-
het hasonlítani az uniós csatla-
kozás későbbi hatásait – abban
a kérdésben viszont sokkal meg-
osztottabb volt az ország, mint
ma. 

Hol az eufória?
Ennek ellenére a mai Magyaror-
szágon nyoma sincs a felszaba-
dultságnak vagy valamiféle
„EUfóriának”. A GfK Piackuta-
tó Intézet mind a tíz tagjelölt or-
szágban elvégzett felmérése
alapján az új tagországok lakói-
nak átlagosan 30 százaléka re-
ménykedik az uniós tagsággal
járó könnyebb boldogulásban.
Magyarországon a bizakodók
aránya csak 28 százalék. A ma-
gyar válaszadók 77 százaléka
biztos az uniós csatlakozás miatt
bekövetkező áremelkedésben.
Az Európai Unió statisztikai hi-
vatalának felmérése szerint az
unió polgárainak negyven száza-
léka a bővítés előtt néhány hó-
nappal egyetlen csatlakozásra
váró ország nevét sem tudta
megmondani. Portugáliában
67, Nagy Britanniában pedig 60
százalék egyetlen csatlakozásra

váró országot sem tudott meg-
nevezni. Magyarországot a csat-
lakozásra várók egyikeként a
megkérdezettek 12 százaléka
említette. A felmérés alapján a
tagországok lakóinak hetven
százaléka úgy gondolta, hogy
nem minden jelöltnek kellene
csatlakoznia. Ugyanakkor saját
országuk szempontjából költsé-
ges, ám mégis fontos és pozitív
lépésként értékelték az unió bő-
vítését.

Másodrangú tagság?
Üröm az örömben, nem ilyen
uniós menyasszonyról álmod-
tunk. Gazdasági szakemberek
egybehangzó véleménye szerint
kezdetben ár- és adóemelések-
kel számolhatnak az uniós bő-
vülés után a csatlakozó orszá-
gok. Kevés magyar fog cukrász-
dát nyitni Bécsben. Osztrák gaz-
daságkutatók szerint Magyaror-
szágon az infláció 4.7-ről 6.9
százalékra emelkedik 2004-ben.
Magyarország eleinte csak kor-
látozott mértékben tud majd
hozzájutni a rendelkezésre álló
uniós pénzekhez is, mivel még
tapasztalatlan a pályázatok írá-
sa terén. Így komoly a veszélye
annak, hogy a támogatásra szo-
ruló új tagok közül Magyaror-
szág a 150-160 milliárd forintos
uniós befizetési kötelezettsége
teljesítésével az unió nettó befi-
zetőjévé válik. A magyar kis- és
középvállalatok tőkejuttatás hí-

ján még a Magyarországon kiírt
tendereken is főként csak alvál-
lalkozókként rúghatnak majd
labdába. Egy angolszász köz-
mondás szerint a szabadság nem
azonos az egyenlőséggel, az igaz-
sággal és a jóléttel. A szabadság
önmagában – az csak szabadság.
Így van ez az uniós tagság nyúj-
totta lehetőségekkel is. 

A magyar lakosság túlnyomó
többsége mind a mai napig nem
értette meg, az Európai Unió
nem egy egységes központosí-
tott szuperhatalom, hanem a
tagállamok érdekei szerint mű-
ködő elsősorban gazdasági, és
csak másodlagosan politikai
szövetség. Az uniótól csak annyi
kedvezményt, csak annyi támo-
gatást kaphatunk amennyit si-
kerül kiharcolnia a mindenkori
magyar kormánynak. Sajnos
Medgyessy Péter kormánya nem
követett el mindent, hogy ne a
lehető legkevesebbet harcolja ki
Magyarország számára. Az újon-
nan csatlakozók és így mi, ma-
gyarok is sok tekintetben, egy
ideig mindenképpen, másod-
rangú uniós állampolgároknak
érezhetjük magunkat. 

Munkavállalás,
a béremelkedés esélyei
Az EU négy legfőbb szabadság-
joga közül a személyek szabad
munkavállalásának jogát hét
éven át nem gyakorolhatjuk a
legtöbb tagállamban. A magyar

munkavállalók 99 százalékának
így gyakorlatilag semmilyen esé-
lye nincs az unión belüli mun-
kavállalással arra, hogy az uniós
összehasonlításban rendkívül
alacsony magyar fizetéseknél
magasabb jövedelemhez jusson.
Az Eurostat elemzése szerint a
relatív olcsó munkaerővel ren-
delkező közép-európai országok
csatlakozása oda vezet, hogy a
munkaerőköltség EU-átlaga
csökkenni fog. Jelenleg ez átla-
gosan, egy órára levetítve 22.21
euró, május 1-je után viszont
várhatóan 19.09 euróra csök-
ken. A legalacsonyabb munka-
erőköltséggel az EU-hoz 2007-
ben csatlakozni kívánó két or-
szág, Románia 1.51 euróval és
Bulgária 1.35 euróval rendelke-
zik. Az Economist Corporate
Network tanulmánya szerint
Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország és Írország példája
alapján az EU-hoz csatlakozó
közép-európai országok keve-
sebb jóra számíthatnak, mint a
korábban csatlakozók. A felzár-
kózás a hetvenes évek után csat-
lakozott országok esetében is
lassú volt. Spanyolországban
1986 és 2002 között az uniós át-
lag 75 százalékáról mindössze
annak 85 százalékára emelke-
dett az egy főre eső jövedelem,
és Portugália is csupán 13 pon-
tot tudott javítani az 57 százalé-
kos kiinduló állapothoz képest.
A KSH adatai szerint Magyaror-
szágon a munkaerőköltség csak
egyhatoda az uniós átlagnak.
Magyarországon 566 euróba ke-
rül egy fő havi foglalkoztatása.
Ez 18 százaléka az uniós átlag-
nak. Nagy-Britanniában hat és
félszer, Németországban és
Ausztriában hatszor, Hollandiá-
ban öt és félszer kerül többe a
munkáltatónak egy alkalma-

A történelem furcsa fintora, hogy május else-
jével egy olyan napon csatlakozott Magyaror-
szág a Európai Unióhoz, amely, legalábbis ná-
lunk, a kommunista diktatúra egyik kiemelt
pártállami ünnepnapja volt. Európa nyugati
fele számára ez nyilván érthetetlen, de a dá-
tumválasztás akkor is elgondolkodtató.

T Van már értelme az EUfóriának?

Light ünnep
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zott, mint Magyarországon. A fi-
zetésekben lemérhető másod-
rangú állampolgárság-érzéshez
hosszú időre hozzá kell szok-
nunk. A legoptimistább gazda-
sági elemzők szerint a jelenleg
havonta az uniós átlagbér töre-
dékéért 8-10 órával többet dol-
gozó magyar munkavállalók jó
esetben 2010-re érhetik el az
uniós átlagfizetések felét.

Az újonnan csatlakozók rossz
induló helyzetüket tovább ront-
va a strukturális alapokból az
első években kevesebbet kap-
nak, mint az unióhoz korábban
csatlakozottak. A 2004-et köve-
tő három évben 10.3 milliárd
eurót folyósít az EU, főleg a re-
gionális alapokba és mezőgazda-
sági célokra. Magyarországon az
egy főre jutó támogatás így 49,
míg Lengyelországban pedig 67
euró lesz. Ezzel szemben Görög-
országban 2000-ben 437, míg
Írországban egy lakosra 418
euró támogatás jutott. Egyenlő
esélyek? Reményt adhat viszont,
hogy hosszú távon csak növe-
kedhetnek a Magyarországnak
jutó EU-támogatások. A tervek
szerint az Európai Unió struktu-
rális alapjaiból hazánk 2007 és
2013 között 24,6 milliárd eurót

kaphat kohéziós célokra. Az
unió 2007-től érvényes költség-
vetési periódusának összegei
még nem véglegesek. Nem csak
az EU-csatlakozást követő köz-
ponti költségvetés és annak el-
osztása bizonytalan, de a kor-
mányközi konferencia és az
unió alkotmányozásának siker-
telensége miatt az Európai Unió
szerveinek jövőbeni hatáskörei
és a tagállamok, így Magyaror-
szág döntéshozatali szerepe, sú-
lya is.

Az uniós költségvetés 80 szá-
zalékát kitevő mezőgazdasági
támogatásoknak a most csatla-
kozók csupán 25 százalékát
kaphatják meg. Ugyanakkor a
35 százalékos nemzeti kiegészí-
tés idei kifizetésének forrásai
még ismeretlenek. Mivel a kor-
mány a taggá válás előtti hóna-
pokban – amíg lehetett volna –
nem biztosított kiegészítő, új tá-
mogatási formákat a gazdálko-
dók számára, a csatlakozás ab-
szolút vesztese a magyar mező-
gazdaság lett. Szomorú tény,
hogy a magyar gazdaság a tíz
csatlakozó ország közül a leg-
gyengébb feltételeket alkudta ki
magának a mezőgazdaságból
élők számára. Hamis a szocialis-
ta kormányzat érvelése, misze-
rint elkerülhetetlen az úgy-
mond életképtelen magyar gaz-
dálkodók csődbe jutása. Németh
Imre agrárminiszter és politikai
államtitkára, Szanyi Tibor azt
mondja, pusztuljon a verseny-
képtelen mezőgazdaság. Az ag-
rár-világgazdaság és az európai
mezőgazdasági piac az MSZP
agrárpolitikájával ellentétben
mindenhol olyan stratégiai ága-
zat, amelynek megvédése nem-
zeti ügy. Kegyetlen cinizmus a

magyar termelőktől és elsősor-
ban a legnagyobb bajban levő
baromfi-, sertés- és marhatar-
tóktól, valamint tejtermelőktől
versenyképességet számon kér-
ni azokkal az uniós versenytár-
sakkal szemben, akik többszö-
rös uniós és nemzeti támogatá-
sokban részesülnek, mint amen-
nyi az adott termékekre a ma-
gyarországi felvásárlási ár. A
magyar gazdálkodókat az őket
versenyképtelen helyzetbe hozó
alacsony támogatottság mellett

május elsejétől számtalan rend-
kívül szigorú termelés-technoló-
giai és egészségügyi előírás be-
tartása is sújtja. Ilyen körülmé-
nyek között a magyar mezőgaz-
daság a hazai piac ellátásában is
háttérbe szorul. A már megje-
lent olcsó szlovák tej mellett a
bevásárlóközpontok polcain el-
szaporodnak majd az olcsó, te-
hát magasan támogatott német
és osztrák tejtermékek, a hol-
land és spanyol zöldségek, gyü-
mölcsök is. 

Ellopott pillanat
Ellopott történelmi pillanat lett
Magyarország uniós csatlakozá-
sának ünnepe. Nem lehet szó
nélkül elmenni a kormány fele-
lőssége mellett. Mintha ez a kor-
mány ezt akarta volna. Az unió
azért kritizál minket, mert Ma-
gyarországon az adórendszer
szokatlan kedvezményeket bizto-
sít a nagyvállatoknak. A szocia-

lista–szabaddemokrata kor-
mány első intézkedései között el-
törlte a tőzsdei nyereségadót. Ez-
zel szemben a bérből és fizetés-
ből élők terhei – elsősorban az
áremelések következtében – fo-
lyamatosan nőnek. A kormány
legutóbb a bankbetétek kamata-
inak megadóztatását helyezte ki-
látásba (míg ugye a nyeresé-
gadó…). Az első szabadon válasz-
tott miniszterelnök Antall Jó-
zsef, a taxisblokád napjaiban si-
kerként volt kénytelen elköny-
velni, hogy kedvezményes hitelt
kérhetett az akkori EU-tól a va-
lutatartalékok nélküli ország-
nak. Az Orbán-kormány által
előkészített, magyar érdekek vé-
delmét szolgáló csatlakozási fel-
tételeket, a tárgyalásokat lezáró
Medgyessy-team egyszerűen fel-
adta. Az uniós tagság első éveire
várható nehézségek tudata mel-
lett az uniós csatlakozás ünnepe
igazi öröm nélküli lett.    – V. V.

Az Eurostat elemzése szerint 
a relatív olcsó munkaerõvel 

rendelkezõ közép-európai országok
csatlakozása oda vezet, hogy 
a munkaerõköltség EU-átlaga

csökkenni fog   
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nyelvismeret, a kultúra és az
ezekre vonatkozó informá-
ciók terjesztésével nagy

nyugati nemzetek már évtizedek
óta foglalkoznak. Az angolok, a
franciák, a németek komoly ösz-
szegeket fordítanak a British
Council, a Goethe Intézet vagy a
Francia Intézet több tucat ország-
ra kiterjedő hálózatára – így fog-
lalhatjuk össze a Balassi Bálint
Intézet létezése melletti érveket
azok számára, akik az intézmény
megszületése kapcsán is újabb
országimázsközpontról sikkanta-
nak. A BBI a közel fél évszázados
múltra visszatekintő Magyar Nyel-
vi Intézet (MaNyi) és az 1989-ben
alapított Nemzetközi Hungaroló-
giai Központ (NHK) összevonásá-
val született meg két és fél évvel
ezelőtt. 
– A magyar Goethe Intézet kiala-
kítása volt a cél – fogalmaz la-
punknak egy névtelenséget kérő
volt köztisztviselő, aki részt vett az
intézmény létrehozásában. Az új
intézmény igazgatójának még az
Orbán-kormány alatt a Hiller Ist-
ván-közeli Újváry Gábor törté-
nészt nevezték ki, aki „szakmai-
lag rendben volt, együtt lehetett
vele működni”. A váratlanul érke-
zett választási vereség miatt azon-
ban nem maradt idő az épület tu-
lajdonviszonyainak pontos rende-
zésére (amely egyébként a volt
Postabank-ingatlanvagyont mű-
ködtető, állami Váltó4 Rt. kezelé-
sében áll, a budapesti Somlói
úton található, s korábban a Pest

Megyei Rendőr-főkapitányságnak
adott otthont). A 2002 után be-
rendezkedő oktatási tárca-vezetés-
nek már kezdettől szúrta a sze-
mét az Intézet, s minden eszköz-
zel igyekezett megnehezíteni mű-
ködését – állapítja meg egy másik
szakember, aki alapításától kezd-
ve figyelemmel kíséri a BBI mű-
ködését. Állítását alátámasztja,
hogy Magyar Bálint 2004. január
22-én a Balassi Év (egyébként az
Intézetben tartott) megnyitóján
hangsúlyozta, hogy az intézmény-
re fontos szerep hárul Magyaror-
szág uniós csatlakozása előtt és
után egyaránt. A 2003-as 827 mil-
lió forintról  azonban 2004-ben
700 millió forintra esett vissza a
költségvetés, s ezt újabb megszorí-
tásokkal akarta csökkenteni az
oktatási tárca – legalábbis ez de-
rül ki abból a levélből, amelyet
2004 márciusában kapott Magyar
Bálint oktatási miniszter. Ebben a
főigazgató részletesen felsorolja
az eddigi elbocsátásokat, a nem-
zetközi szerződések felmondását,
az óraszám-emeléseket és azonna-
li segítséget kér. Na és – vonhat-
nák meg a vállukat a Draskovics-
csomagban hívők –, fegyelmezett
köztisztviselőként nem tettek
mást az Intézet vezetői, mint vég-
rehajtották a szükséges intézkedé-
seket. A dokumentumok szerint
azonban az Oktatási Minisztéri-
um már 2002-ben tisztában volt
azzal, hogy a folyamatos elvoná-
sok miatti hiányt az Intézet – más
választása nem lévén – a dolgo-

zók utáni járulékok fizetésének
elmaradásával próbálja csökken-
teni, mégsem tett semmit. Bár az
APEH nem volt kegyetlen, hiszen
2004. március 24-én elfogadta az
Intézet részletfizetési kérelmét, a
tárca vezetése követelte a leépíté-
sek azonnali végrehajtását.  S
hogy többről van szó, mint egy-
szerű megszorításról, azt jól mu-
tatja a 2004. március 23-iki Tudo-
mányos Tanács ülésének jegyző-
könyve. A megbeszélésen
Kalmárné Székfi Monika gazda-
sági igazgató elmondta, hogy a
tárca által követelt további intéz-
kedéseket csak közel 60%-os elbo-
csátással lehet végrehajtani, ez a
lépés azonban egyenlő lenne az
Intézet halálával. A számokon és
az oktatási tárca magatartásán
felháborodott Tanács (az intéz-
mény szakmai támogatását ellátó
testületben akadémikusok, egye-
temi tanárok ülnek) még aznap
keményhangú levelet küldött
Jankovics József irodalomtörté-
nész, Tudományos Tanács-elnök
aláírásával Magyar Bálint minisz-
ternek: „A magyar kultúra nem-
zetközi közvetítését ellátó intéze-
tet jelen körülmények között
olyan takarékossági intézkedések
sújtják, amelyek összeegyeztethe-
tetlenek az európai kulturális je-
lenlét követelményeivel” – fogal-
maz a dokumentum, amely azon-
nali segítséget kér a tárcától. A
közbelépés azonban eredményte-

len maradt, hiszen április 1-jével a
tárca miniszteri biztost nevezett
ki. Május elsejével pedig közös
megegyezéssel távozott Újváry Gá-
bor, aki bízott Hiller István, a
nemzeti kulturális örökség mi-
niszterének politikai védelmében,
s azért nem mondott le előbb
posztjáról. Ahogy azonban a kul-
tuszminisztert felőrölte a liberális
gépezet oktatási államtitkár korá-
ban, úgy most sem volt képes ér-
vényesíteni érdekeit. Amennyi-
ben a Magyar Bálint vezette tárca
úgy gondolja, hogy kifizetőhely-
nek szüksége van az Intézetre, ak-
kor az megmarad, persze jelentő-
sen lebutítva és visszanyesve. Eb-
ben az esetben elképzelhető,
hogy Gremsperger László, a BBI
jelenlegi oktatási igazgatója lesz
az úr. Aki egyébként régi moto-
ros: a MeH eszdéeszes államtitká-
rának, Horn Gábornak a bizal-
mát még az I. István Közgazdasá-
gi Szakközépiskolából bírja, ahol
együtt tanítottak. Ennek a forga-
tókönyvnek a megvalósulása ese-
tén a BBI a pilisborosjenői Peda-
gógus-továbbképzési Központ
Kht.-hoz (igazgató: Pertl Gábor,
Horn Gábor 2002-es kampányfő-
nöke) hasonlóan liberális hűsölő-
hely lesz. Úgy tűnik, megint elsza-
lasztunk egy esélyt arra, hogy
összehangolt munkával legalább
egy kicsit változtassunk Magyar-
ország sivár külföldi megítélésén 

– ABLONCZY BÁLINT

Két éve indult, most válságban van 

Vészhelyzetben 
a Balassi Intézet 
A Balassi Bálint Intézetet (BBI) 2002. január 1-
jén alapította meg hivatalosan az Oktatási Mi-
nisztérium, hogy  a bel- és külföldi magyarság-
tudományi kutatások összefogásával, konferen-
ciák, kiállítások szervezésével elősegítse a ma-
gyar nyelv és kultúra külhoni megismertetését. 

Lapunk írásban feltett kérdései-
re dr. Medgyes Péter, az Oktatá-
si Minisztérium   nemzetközi ok-
tatási és tudományos kapcsola-
tokért felelős helyettes államtit-
kára lapzártánkig nem vála-
szolt. Ahogy Jankovics József, a
Tudományos Tanács elnöke
sem. A megfogalmazása szerint
Hiller István miniszterrel
„baráti kapcsolatban” álló
Újváry Gábor, az intézet május

elsejétől távozott főigazgatója la-
punk megkeresésére elmondta:
bár szóban többször ígéretet tet-
tek a helyzet rendezésére, az
oktatási tálca illetékes tisztvise-
lői a 2002 végétől súlyosbodó
válsággal kapcsolatban hivata-
losan nem intézkedtek. Kérdé-
sünkre, miszerint állhat-e politi-
kai indok távozása mögött,
Újváry Gábor nem kívánt válas-
zolni. Ugyanakkor megjegyezte,
hogy Medgyes Péter helyettes ál-
lamtitkár többször hangsúlyoz-
ta: szakmai munkája ellen nem
merült fel kifogás. 

Kérdések 
és válaszok

A
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ellően messze van az idő-
pont ahhoz, hogy akár
meg is valósulhasson, ám

az uniós csatlakozás kapcsán ta-
nulságos végiggondolni, milyen
úton jutottunk el eddig a céldátu-
mig. A történet valamikor 2001
késő őszén kezdődött, amikor a
Magyar Nemzeti Bank közzétette
A forint útja az euróhoz című ta-
nulmányt, amelyben a bank
szakértői a közös európai valuta
mihamarabbi bevezetése mellett
érveltek. Az elemzésben az állt,
hogy bizonyos feltételek megvaló-
sulása mellett elképzelhető az
euró 2006-os bevezetése, és mivel
érdemben senki nem helyezke-
dett szembe ezzel az állásponttal,
ez lett az első, félhivatalos beveze-
tési céldátum. A forint annak ide-
jén elsősorban látványos erősödé-
se kapcsán került a politikai ér-
deklődés homlokterébe. Az akko-
ri ellenzék kampánytémát kreált
az erős forint által tönkrevágott
export-szektorból, a kormányzó
jobboldal pedig egyfajta „erős fo-
rint” retorikával válaszolt, elnyer-
ve ezzel a magyar állampapíro-
kat vásárló külföldi befektetők
szimpátiáját. A kormányváltást
követően kezdődött el a tervezett
bevezetési dátum máig tartó las-
sú csúszása. Az időpont változásá-
ban elsősorban nem szakmai
megfontolások, hanem politikai
érdekek játszották a meghatáro-
zó szerepet. Ráadásul a Pénzügy-
minisztérium meglehetősen sze-
rencsétlen módon kezelte a kito-
lódást. Utólag látható: a László
Csaba vezette tárca stratégiája az
volt, hogy megpróbáltak nyilvá-
nosan „kimondatni” Medgyessy
Péter miniszterelnökkel néhány
sarokszámot, majd erre hivatkoz-

va próbálták kordában
tartani a gazdaságpoliti-
kai hitelességre mérsékel-
ten érzékeny szakmai és
politikai lobbicsopor-
tokat. Bevetették ezt a cso-
dafegyvert például a
2003-as költségvetés tár-
gyalása során a 4,5 száza-
lékos hiányplafon védel-
mében is, ám az igazi
nagy dobás az volt, ami-
kor 2003 nyarán
Medgyessy Dr. Csernus pá-
cienseit megszégyenítő
módon vállalta be az euró
2008-as bevezetését, mint
magyar stratégiát. László
Csaba úgy érezhette, hogy
ezzel a húzással egész cik-
lusra biztosította az általa
kívánatosnak tartott makrogaz-
dasági pálya megvalósulását. A
trükk megértéséhez érdemes rö-
viden ismertetni az euró bevezeté-
sének elvi menetét. A maastrichti
kritériumok teljesülését az EU il-
letékes döntéshozó szervei vizsgál-
ják, ám mivel egy adott évről álta-
lában csak a következő év első né-
hány hónapja után áll rendelke-
zésre minden információ (főként
a deficit alakulása kapcsán), ezért
egy 2008 januári bevezetéshez
2005 második felében, illetve
2006-ban kell teljesíteni a feltéte-

leket. Ez pedig azt jelentette vol-
na, hogy a kormánynak a 2003-
ban 6 százalék körülire várt ál-
lamháztartási hiányt a 2006-os
választást megelőző legérzéke-
nyebb időszakban kellett volna –
stabil és fenntartható módon – 3
százalék alá szorítania. A László
Csaba leváltását követő időszak
eseményei arra utalnak, hogy a
miniszterelnök nem feltétlenül a
teljes informáltság állapotában
döntött, hiszen az új pénzügymi-
niszter, Draskovics Tibor kineve-
zését a kormányzati kommuniká-

ció egyúttal a 2008-as céldátum
elengedésére is felhasználta. For-
málisan ugyan csupán újragondo-
lásról volt szó, de nehéz lenne
olyan gazdasági fejleményt idézni
emlékezetünkbe 2003 második
feléből, ami önmagában érvény-
telenítette volna a 2008-as dátum
kijelölése mögött (remélhetőleg)
meghúzódó elemzéseket. Így nem
teljesen alaptalan a gyanú, hogy
az előbbiekben ismertetett politi-
kai kockázatok súlyára csak a be-
jelentés után figyelt fel a minisz-
terelnök és környezete, majd az
első adandó alkalmat megragad-
va ki is bújt a fiskális kényszerzub-
bonyból.

Gazdasági szempontból nincs
olyan nagy eltérés 2008 és 2009
között, politikai szempontból
azonban ég és föld a kettő: a
2009-es euró-bevezetés esetén
ugyanis a 2006-os választások
utánra eső időszakban kell teljesí-
teni a szigorú maastrichti elvárá-
sokat, azaz a választási kampány-
ra várhatóan menetrendszerűen
megérkező osztogatásnak nem
lesz különösebb gátja – leszámít-
va talán egy kis morgást az Euró-
pai Bizottság felől. Az is előfordul-
hat azonban, hogy a kormánynak
„szerencséje lesz”, és 2006-ra
szétesik az euró-zóna tagállamai-
nak gazdaságpolitikáját szabályo-
zó Stabilitási és Növekedési Pak-
tum, így a bizottság bürokratái
sem akadékoskodhatnak majd az
adósságból finanszírozott válasz-
tási kampány láttán.           – D. S.

Medgyessy Péter miniszterelnök legutóbbi, a nyilvánossággal is meg-
osztott megérzése szerint 2009 lehet az az év, amikorMagyarországon
a jó öreg forintot felválthatja az Európai Unió közös fizetőeszköze. 

Gazdaságpolitika és hitelesség

Ojró jönni Magyarország?

K

Az euró bevezetéséhez (ami az újonnan belépők
számára nem opció, hanem időponthoz nem
kötött kényszer) öt kritériumot kell teljesíteni.
Az államháztartás hiányának fenntartható mó-
don a GDP 3 százaléka alatt kell maradnia, az
államadósság nem haladhatja meg a GDP 60
százalékát (ezt azonban  már most is elég rugal-

masan értelmezik), az infláció és az állampapír-
hozamok szintje legfeljebb 1.5, illetve 2 száza-
lékkal haladhatja meg a már eurót használó
tagállamokban mért legalacsonyabb értékeket,
a megszüntetni kívánt nemzeti fizetőeszköz ár-
folyama pedig nem ingadozhat túl hevesen az
euróhoz képest a belépést megelőző két évben.

Kritériumok Maastrichtból

Teljesülnek az elvárások?
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Két éves a Medgyessy-kormány

Félidõben
Két évvel ezelőtt lépett hivatalba a Medgyessy-kormány. A szép évforduló előtt tisztelgő össze-
állításunkban szemügyre vettük a nemzeti közép kormányának napsugaras jövőnkért végzett
munkáját, utánajártunk annak, hogy mennyivel lett igazságosabb a lakáshitelezési rendszer,
és annak is, hogy van-e külpolitikai jelentősége egy protokollfotónak. Az egyre romló gazda-
sági mutatókról írunk ugyan, de csak az előző kormány nehéz örökségének bemutatása mi-
att. Tényfeltárás

Szöveg: Balogh Ákos Gergely, Benkõ Levente, Hegedûs Zoltán Fotó: MTI/Kovács Attila, UFI/Késmárki Péter
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Medgyessy-kormány szociál-
politikája alapjaiban eltér
az elődje által követettek-

től. Ez visszavezethető a két
nagy párt támogatóinak alapve-
tő társadalmi különbségeire:
míg a Fideszt a középosztálybe-
li, munkával rendelkező, iskolá-
zott, zömében 18 és 45 év kö-
zötti szavazópolgárok részesítik
előnyben, addig az MSZP-t a 45
év fölötti dolgozók és a nyugdí-
jasok választják. Ehhez a cso-
porthoz csatlakozott 2002-ben
protest voksaival a társadalom
alsó, szegényebb rétegeiben
élők zöme. 

Antiszociális politika
A kormány 2002-ben két út
előtt állt: vagy megpróbál nyit-
ni, a fiatalok és a középosztály-
beliek felé és ezzel a Fidesz alól
próbálja „kiszervezni” szavazó-
it, vagy megelégszik kizárólag a
saját szavazóbázisának kiszolgá-
lásával és bebetonozásával. A
Medgyessy-kormány az utóbbit
választotta. Meg sem próbált a
Fidesz szavazóbázisának gerin-
cét adó középosztálybeliek ked-
vébe járni, hanem egyenesen
szembefordult velük. Növelte a

munkaviszonyhoz nem kötött
segélyszerű ellátások (GYES,
családi pótlék) összegét, ugyan-
akkor a munkaviszonyhoz kö-
tött jelentősebb összegű ellátá-
sokat (GYED, családi adóked-
vezmények) megnyirbálta. A fo-
lyamat betetőzéseként, mintegy
szimbolikusan is lezárva a kér-
dést, a tavalyi év folyamán két
lépcsőben megfojtotta az ott-
honteremtési kedvezmények
rendszerét (lásd keretes írásun-

kat). A másik oldalon viszont
kifizette a nyugdíjasoknak a
kampányban beígért 19 ezer fo-
rintos egyszeri nyugdíj-kiegészí-
tést, valamint fokozatosan meg-
kezdte a 13. havi nyugdíj rend-
szerének bevezetését. 2003-ban
1 heti, majd évenként további
1-1 heti nyugdíj kifizetését ren-
delte el. Talán nem véletlen,
hogy 2004-ben az 53. heti nyug-
díjjal az európai parlamenti vá-
lasztás előtti hetekben fog csön-

getni a postás. Azonban amit az
egyik kezével ad az állam, azt a
másik kezével rögtön el is veszi.
Hiába ígértek 2004-re 2.5%-os
reálnyugdíj növekedést, hiába
az 53. és 54. heti nyugdíj, hi-
szen a megemelt fűtés- és vil-
lanyszámla, megnőtt víz- és csa-
tornadíj, de  legfőképpen a
drasztikusan megugrott gyógy-
szerár rögtön negatívba billenti
a képzeletbeli nyugdíjmérleget.  

Ugyanakkor híre-hamva

sincs a beígért szociálpolitikai
reformoknak. Nincs szó nyug-
díjreformról, nincs szó a társa-
dalombiztosítás átalakításáról.
Ez azért is érdekes kérdés, mert
Magyarországon – Nyugat-Eu-
rópához hasonlóan – egyre ke-
vesebb kereső tart el egyre több
inaktívat. A társadalom rossz-
kedvű. Ez abból is látszik, hogy
2002 óta csökkent a házasodási
kedv, nőtt a válások száma, ke-
vesebb a világra jött csecsemő.

Ennek viszont egyenes követ-
kezménye, hogy a 2000-ben
már-már megállni látszó népes-
ségfogyás üteme ismét felgyor-
sult.

Félügy az egészség
Valószínűleg mindannyian em-
lékszünk még a 2002-es válasz-
tások előtt zajlott Orbán–Med-
gyessy vita kazincbarcikai kór-
házi rozsdás vascső képére. Az
akkori kihívó – azóta miniszter-
elnök – akkor azt ígérte, hogy
rendbe teszi az egészségügyet.
A kórházak finanszírozása
azonban igen bonyolult kérdés,
ugyanis általában az országos
jelentőségű intézmények van-
nak közvetlen állami irányítás
alatt, a budapesti kórházak
nagy része a Fővárosi Közgyű-
lés, a megyei kórházak pedig a
megyei közgyűlések irányítása
alatt állnak: a finanszírozást te-
hát önkormányzati szinten kell
biztosítani. A 2002 őszén beve-
zetett közalkalmazotti béreme-
lés ugyan jelentős fizetéseme-
lésre kötelezte a fenntartókat,
de a plusz forrásokat nem, vagy
csak részben biztosította. A
fenntartók jó része kénytelen

A

Talán nem véletlen, hogy 2004-ben
az 53. heti nyugdíjjal az európai

parlamenti választás elõtti 
hetekben fog csöngetni a postás

Toldozgatják–folfozgatják a szociális ellátást a honatyák FO
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volt megszorításokat bevezetni,
elbocsátani, hogy a törvényileg
előírt béremelést kigazdálkod-
ja. A kórházak adósságállomá-
nya a 2003-as esztendőre még
így is elérte a 30 milliárd forin-
tot. Ez az összeg 2004-ben való-
színűleg tovább nő, hisz – egy
kormányrendelet következté-
ben – a kórházak havonta 2%-
kal kevesebb pénzt kapnak,
ugyanakkor a közüzemi díjak
drasztikus emelése, a gyógysze-
rek, kötszerek áfája további je-
lentős kiadásnövekedést ered-
ményez. A Medgyessy-kormány
hivatalba lépésekor 600 milliárd
Ft plusz forrás bevonását ígérte
az egészségügybe, ennek az ösz-
szegnek azonban még a töredéke
sem látható. Lehetséges, hogy a
kormány a nagy vitát kiváltó kór-
ház-privatizáció révén akarta ezt
a pénzt az egészségügybe pum-
pálni. Ismeretes, hogy a Munkás-
párt közben népszavazást kezde-
ményezett és már 300 ezer alá-
írást össze is gyűjtött a kórházak
magánosítása ellen, így népsza-
vazás várható az ügyben. Kökény
Mihály egészségügyi minisztert
ténykedését egyébként az MSZP-

n belül is egyre inkább kétkedés-
sel fogadják. 2003 őszén a hála-
pénz kérdésében összerúgta a
port az orvostársadalom nagy ré-
szével, 2004 elején pedig ugyan-
ezt tette a gyógyszerészekkel is.
Pedig az orvosok helyzete köz-
ben tovább romlott. Egyes felmé-
rések szerint közel 8000 betöltet-
len orvosi hely van országszerte
és az orvosi egyetemek évente
összesen 860 orvost „termel-
nek”. Ezért van az, hogy sok or-
vos több munkát és esetleg mun-
kahelyet vállalva hetente nem 40
órát, hanem annak kétszeresét,
háromszorosát is ledolgozza. A
helyzetet súlyosbítja, hogy az
uniós csatlakozás után valószínű-
leg a fiatal orvosok egy része fel-
kerekedik és határainktól Nyu-
gatra próbál szerencsét. 

Indulás a rossz irányba
A foglalkozatás-politika terüle-
tén az MSZP 2002-ben ambí-
ciózus tervekkel lépett a magyar
közvélemény elé, 400 ezer új
munkahelyet és 38 órás munka-
hetet ígért. A kormány az Euró-
pai Uniónak 2003 augusztusá-
ban benyújtott középtávú prog-

ramjában már szerényebb szá-
mok szerepelnek: az aktivitási
ráta 59.7-ről 61-62%-ra való
emelése és a foglalkoztatottak
számának 105 ezer fővel való
növelése a cél. A kormány meg-
alakításakor már Medgyessy Pé-
ter mellett ott állt a visszaállított

Munkaügyi Minisztérium veze-
tője Kiss Péter is, aki lendülete-
sen indult el, de a rossz irányba.
Erőfeszítései nem arra irányul-
tak, hogy a foglalkoztatás szint-
jét a versenyszférában növelje,
hanem a közszférában, az álla-
mi apparátusban ugrott meg a
foglalkoztatottak száma.
Medgyessy Péter olcsóbb állam-
ról szóló ígéretét megcáfolták a
tények: 2002 májusa és 2003
novembere között 32.300 fővel
nőtt a költségvetési szektorban
dolgozók száma, mely így elérte
a 819 ezer főt. A közszférában

dolgozók számának növelése és
a 2002 októberében végrehaj-
tott 50%-os béremelés egyenes
következménye lett, hogy a költ-
ségvetés egyensúlya felborult.
Erre a választ 2003 októberé-
ben meghozott kormányzati
döntés adta meg, mely 7000 fős

létszámleépítést írt elő a tárcák-
nál. 2002 nyarától 2003 kora
tavaszáig az elhúzódó európai
dekonjunktúra, a magyar bér
versenyképesség erőteljes rom-
lása és a magyarországi bizony-
talan gazdasági helyzet elbocsá-
tási hullámot indított el. Elbo-
csátotta dolgozóinak nagy részét
többek között az IBM, a
Dunaferr Rt., a Mol Rt., a Ma-
gyar Posta, a Dam Steel és a Vér-
tesi Erőmű. Ez a folyamat 2003
első negyedévében tetőzött. Ek-
kor 265 ezer fő munkanélküli
volt hazánkban, ami közel egy

Az Orbán-kormánynak a fiata-
lok életét leginkább érintő
döntése az otthonteremtés tá-
mogatásának bevezetése volt.
Az intézkedés előtt a kereske-
delmi bankok 25-30 százalék
körüli kamattal kínálták lakás-
építési- és vásárlási hiteleiket.
Ráadásul a 90-es évek vége fe-
lé bekövetkezett ingatlanboom
kétháromszorosára növelte a
lakásárakat. Mindemellett hát-
ráltatja a fiatalok lakáshoz ju-
tását az a magyar sajátosság is,
hogy a lakások mindössze 8
százaléka bérlakás, szemben
az EU-s 30-35 százalékkal. Az
állam beavatkozása jótéko-
nyan hatott minden piaci sze-
replőre, jól jártak a bankok,

jól jártak a lakásépítők és vá-
sárlók, de jól járt az állam is.
Egyes gazdasági elemzők szá-
mításai szerint az állam min-
den lakásépítési kedvezmény-
be kiadott 100 forintjáért az
adók, az illetékek és egyéb be-
vételek révén 110 forintot ka-
pott vissza. Ennek hatása az
építőiparban is hamar jelent-
kezett. A KSH adatai szerint az
ingatlan- és pénzügyi ágazat
termelte az elmúlt években a
bruttó hazai termék mintegy
húsz százalékát. Ez a szektor
így a második legjelentősebb
ágazat lett a GDP nagyjából
25 százalékát adó ipar mögött.
Medgyessy Péter a 2002-es vá-
lasztások kampányában több-

ször hangsúlyozta, hogy az ott-
honteremtési támogatás rend-
szerét nem szüntetik meg, sőt
további kedvezményeket vezet-
nek be. A kormányprogram
már így fogalmaz: „A jelenleg
működő megoldásokat tovább-
fejlesztve, kiegészítve és igazsá-
gosabbá téve kíván a kormány
eleget tenni” az otthonterem-
tés támogatásának. Várható

volt tehát, hogy a Medgyessy-
kormány büntetni fogja a tá-
mogatások jelentős részét fel-
vevő, jórészt Fidesz-szavazó 18-
35 éves korosztályt. A szigorí-
tás két lépcsőben következett
be. A kormány először 2003
nyarán a felvehető maximális
hitelösszeget 30 millióról 15
millióra csökkentette, majd
2003 decemberében a hasz-
nált lakásra 5 millióban maxi-
málta a hitelplafont. Mind-
emellett a kamattámogatást is
lecsökkentette, így a kamatok,
bankoktól függően eltérő mér-
tékben, de jelentősen meg-
emelkedtek. A kormány drasz-
tikusan – felére – csökkentette
az addig 240 ezer forintban
maximált adójóváírást, ráadá-
sul ennek igénybevételét jöve-
delemhatárhoz kötötte. 

Lakást hittel

Kevesebb építkezés

A foglalkozatás-politika területén az
MSZP 2002-ben ambíciózus tervekkel

lépett a magyar közvélemény elé, 
400 ezer új munkahelyet és 38 órás

munkahetet ígért
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Külpolitika 
vagy protokoll?
Az MSZP-mitológia vonatkozó fe-
jezete szerint az Orbán-kormány
megrontotta a viszonyt fontos
nyugati partnerekkel és a szom-
szédos országokkal, regnálása
idején hazánk elszigelődött,
ezért a Medgyessy-kormánynak
azonnal „kármentéshez” kellett
látnia. Utóbbi természetesen si-
kerrel zárult, s konfliktusgóc he-
lyett hazánk immár ismét „elis-
mert” tagja a nemzetközi közös-
ségnek – szól a fáma.

Most ne foglalkozzunk azok-
kal a magasintellektuális érvek-
kel, hogy „Orbánt nem fogad-
ták Nyugaton” – ezzel szemben
az sem lenne elég, ha felolvas-
nánk pontos dátumokkal az
1998–2002 közötti kormányfői
vizitek listáját. A konfliktusger-
jesztésre vonatkozó érv már an-
nál érdekesebb, egyben sokat
elárul a szocialista gondolko-
dásról. Hiszen a külpolitika –
úgy is mint a nemzeti érdekvé-
delem egyik legfontosabb esz-
köze – néha jellegéből adódóan
konfliktusokkal jár. Igen, az
Orbán-kormány – ha kellett és
ahol érdemes volt – felvállalta
ezeket a konfliktusokat, éssze-
rű kompromisszumokra töre-
kedve. Igen, néha kőkeményen
kellett kiállni olyan relációk-
ban, ahol a partner érdekei
esetleg meredeken szembemen-
tek a magyar nemzeti érdekek-
kel, elsősorban a státustörvény
kapcsán a szomszédos országok
viszonylatában. És igen, elvi szi-
lárdságának és kezdeményező-
készségének, aktív regionális
politikájának köszönhetően
Magyarországnak több évtized
után először tekintélye volt a ré-
gióban. A Medgyessy-kormány
tevékenysége kapcsán viszont
külpolitikáról nem, maximum
protokollról beszélhetünk, ahol
a siker egyetlen fokmérője a
nagy médiafigyelemmel kísért
magas szintű vizitek statisztiká-
ja, a washingtoni, moszkvai és

egyéb csúcstalálkozók bármely
áron történő „kibulizása”. 

Eredmények nélkül
A hangsúly a „bármely áron”,
az egyes relációkban képviselt
magyar álláspont feladásán
van: e látványdiplomácia első-
sorban az MSZP külföldi támo-
gatottságának bebiztosítását
szolgálja, hiszen egy nemzeti ér-
dekvédelem talaján álló párt ez-
zel a stratégiával szemben nem
tud „többet kínálni” a külföldi
partnernek. Nem mellékes
szempont viszont e legitimáció
itthon történő demonstrálása
sem, azon hamis kép sugárzása
a magyar társadalom felé, hogy
„rendben vannak a dolgok, hi-
szen Medgyessyt fogadták oda-

kint”. Arról már kevesebbet
hallunk, hogy milyen konkrét
eredményekkel zárulnak a nagy
dérrel-dúrral beharangozott
csúcstalálkozók. Máig nem lát-
juk például, hogy Medgyessy di-
adalmenetként bemutatott
2002 őszi washingtoni látogatá-
sa után milyen előnyökért cse-
rébe kötelezte el magát a ma-
gyar kormány az Egyesült Álla-
mok iraki akciója mellett. (Elte-
kintve attól a „megtiszteltetés-

től”, hogy részt vehetünk az ira-
ki nép kitörő örömmel nem fo-
gadott, kétes kimenetelű  de-
mokratizálásában.) Azt viszont
tudjuk, hogy e lépés – a „nyol-
cak levelének” aláírása – a kö-
zös európai külpolitika egyezte-
tési mechanizmusainak figyel-
men kívül hagyása miatt milyen
károkat okozott: befolyásos eu-
rópai vezetők immár komolyta-
lan, megalkuvó és kiszámítha-
tatlan partnerként tartják szá-
mon hazánkat. Hozzátehet-
nénk: ellentétben a szomszédos
országok politikusaival, akik
számára nagyon is kiszámítható
a Medgyessy-kormány, hiszen
csak akkor nem törlik fel vele a
padlót, amikor éppen nincs
hozzá kedvük. 

Amíg két éve még a szilárd
elvi alapon álló szomszédság-
politika a határon túli magya-
rok kérdésében respektet pa-
rancsolt bukaresti és pozsonyi
körökben, addig ma szocialistá-
ink a legképtelenebb megaláz-
tatásokat is lenyelik román és
szlovák részről – legyen szó a
státustörvény leépítéséről, a
Gozsdu-alapítvány román le-
nyúlási szándékáról, a tokaji
aszú jogvitájáról, vagy akár a

A 2002-es kampány egyik fő
motívuma volt a takarékos ál-
lam ígérete, egyes politikusok
rutinszerűen számolták át
lélegeztetőgépre bármilyen
presztízsberuházás vagy kor-
mányzati reklám kiadásait.
Ahogy az már lenni szokott,
kormányra kerülve egészen
más kérdések kezdik el foglal-
koztatni az embert, így jóval ke-
vésbé érzékennyé válik a köz-

pénzek felhasználására. Rend-
szerint az is ilyenkor derül ki,
hogy mégsem az ördögtől való
közbeszerzés nélkül 250 milliót
költeni tűzijátékra, a piaci ár fö-
lött, évi 240 millióért bérelni
irodahelyiségeket a Miniszterel-
nöki Hivatal számára egy nem
túl kapós irodaházban, vagy ép-
pen a versenytársak kizárásával
kötni 100 milliós szerződést a
miniszterelnök tolmácsának cé-

gével. A közszolgálati televízió-
nál is más szempontok kerül-
nek előtérbe a korábban köve-
telt racionális gazdálkodás he-
lyett, a világ legtermészetesebb
módján lehet tízmilliókat kifi-
zetni kormánypárti politikusok
családtagjai vagy éppen a már
minden kereskedelmi csatorná-
ról kiszorult, de a hatalomhoz
közel álló, csontfüggetlen mé-
diaértelmiségiek műsoraira. 

Puritán köztársaságot építünk

Arról már kevesebbet hallunk, 
hogy milyen konkrét eredményekkel

zárulnak a nagy dérrel-dúrral 
beharangozott csúcstalálkozók

százalékkal volt magasabb a kor-
mányváltás előtti szintnél (2002
május 5.6%, 2003 március
6.4%).

A kormány a munkanélküli-
ségi ráta csökkentése érdekében
közmunkaprogramot hirdetett.
Egyes számítások szerint kb. 30
60 ezer munkanélkülit emeltek
be így a foglalkoztatottak köré-
be. E szám mögött azonban
nem áll a munkaerőpiac tartós
szerkezeti változása. A közmun-
kaprogramban résztvevő mint-
egy 30–60 ezer ember durván
0.7–1.6 %-kal csökkenti a mun-
kanélküliségi rátát. Ha ez nem
lenne, a munkanélküliek száma
nem 5.5% lenne, hanem megha-
ladná a 7%-ot. Természetesen
nem vonható kétségbe a munka-
nélküliség vizsgálata során,
hogy történtek intézkedések, de
nem szabad figyelmen kívül
hagyni ezek átmeneti jellegét. 
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szimbolikus politikáról (a 2002.
december 1-jei román–magyar
koccintást). A Medgyessy-kor-
mány diplomáciája olyan, mint
a gazdaság- vagy társadalompoli-
tikája: egyszerűen nincs neki.
Hiába: egy jövőkép és- nemzet-
stratégia nélküli, ebből kifolyó-
lag a nemzeti érdek definiálásá-
ra képtelen, lobbicsoportok ér-
dekkijáró hálózataként működő
nómenklatúrától nem is várha-
tó, hogy kiérlelt elképzelésekkel
rendelkezzen. 

Bizonytalan utakon
A szocialista-szabaddemokrata
kormány 2002 nyarán saját be-
vallása szerint is egy jó állapotú
gazdaságot vett át az elődjétől
(bár utólag ezt is másképp látták
már, a romló gazdasági mutató-
kért felváltva vonták felelősség-
re az előző kabinetet és a Ma-
gyar Nemzeti Bankot). A kor-
mányfői kinevezését megelőző-
en a Magyar Közgazdasági Tár-
saság elnöki tisztségét betöltő
Medgyessy Péter kormánya
azonban épp a korábban erőssé-

gének feltételezett gazdaságpoli-
tikai területen okozta a legna-
gyobb csalódást.

Az MSZP és az SZDSZ alacso-
nyabb adóterheket és a nagy el-
osztórendszerek (pl. egészség-
ügy, államigazgatás, önkor-
mányzatok) reformját ígérték
kampányukban, de már az első
100 napos program alapján sej-
teni lehetett, hogy ezek a tervek
áldozatául esnek a napi politi-
kai érdekeknek, például a sike-
res önkormányzati választási
szereplésnek. A 100 napos prog-
ram mindenféle teljesítmény-el-
vűséget és átgondoltságot nélkü-
löző nagymértékű béremelései
tartósan jelentős terhet rónak a
költségvetésre, s emellett tovább
növelték a már egyébként is túl-
méretezett, alacsony hatékony-
ságú közszféra létszámát (Ma-
gyarországon körülbelül 80 köz-
szolgálati dolgozó jut 1000 la-
kosra, Németországban ugyanez
a szám 50, Csehországban pedig
40 körül alakul). Ide kapcsoló-
dik a kormány által sikerként el-
könyvelt mérsékelt foglalkozta-

tottság-növekedés is, melynek
komoly szépséghibája, hogy a
bővülés 90%-át a költségvetési
szféra adja, azaz a foglalkozta-
tottság javulását kedvezőtlen
szerkezeti átalakulás kísérte.

Nõvekvõ államadósság
Az államháztartási hiány 2002-
ben a GDP 9,2%-ára rúgott, s a
következő évben sem sikerült a
tervezett szintre leszorítani
(4,5% helyett 5,6% lett). Eköz-
ben az ország adósságállománya
jelentősen emelkedett, 2002-
ben még csak a GDP 51%-át tet-
te ki, s csökkenő tendenciát mu-
tatott, ma már 59% fölött jár,
közel az euró bevezetésének ma-
ximum 60%-os kritériumához.
Kedvezőtlen változás állt be az
inflációban is, a Bokros-csomag
óta folyamatos dezinflációs fo-
lyamat 2003-ban megtört, a
pénzromlás a 2003. májusi
3,6%-os mélypontról idén febru-
árra 7,1%-ra nőtt, az év végére
6% körüli érték várható. Az inf-
lációs cél fontosságára vonatko-
zó nézeteltérés a kormányzat és

a jegybank között is konfliktus-
hoz vezetett. Az MNB az erős fo-
rintárfolyamot igyekszik felhasz-
nálni a pénzromlás ütemének
lassítására, a kormányzat ugyan-
akkor az export számára kedve-
ző gyengébb árfolyam híve.
Több pengeváltást követően ta-
valy a nyár elején a jegybank és
a kormány közös döntéssel sáv-
eltolással gyengített a forint ár-
folyamán, ez azonban nem bizo-
nyult szerencsés lépésnek, mivel
novemberre a forint a kedvezőt-
len gazdasági folyamatok hatá-
sára olyan mértékben gyengült,
hogy a jegybank csak jelentős
kamatemeléssel tudta stabilizál-
ni az árfolyamot. A gazdaságpo-
litika bizonytalankodása a közös
európai pénz tervezett bevezeté-
sének időpontját sem hagyta
érintetlenül: míg korábban a
miniszterelnök is elkötelezte ma-
gát az euró 2008-as bevezetése
mellett, ma már tarthatatlan-
nak tűnik ez az időpont, jóval
valószínűbb a 2009-es vagy még
későbbi dátum.

– B. Á. G, B. L., H. Z. 
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ush valószínűleg nem
így gondolta, de a lényeg-
re tapintott rá e megálla-

pításával. A Nagy-Izrael megte-
remtését célzó ideológiai okok
mellett elsősorban stratégiai
megfontolások estek latba,
amikor a zsidó állam annak
idején megszállta az egykori
brit Palesztina kb. ötödét kite-
vő Ciszjordániát és a Gázai-öve-
zetet. Izrael Ciszjordánia nél-
kül nem rendelkezik stratégiai
mélységgel, Tel- Aviv közelében
az eredeti országterület egy
mindössze 14 kilométer széles
tengerparti sávra keskenyedik.
Összehangolt szír–egyiptomi
támadás esetén (1973-ban már
volt erre példa) a létfontosságú
észak-déli összekötő úthálózat
– s egyben maga az ország –
könnyen kettészakítható egy in-
nen kiinduló lökéssel. Ráadá-
sul a holt-tengeri depresszió
okozta szintkülönbség miatt
egy keleti irányú támadást
blokkolni képes, a Földközi-
tenger partját pedig stratégiai
értelemben uraló ciszjordániai
magaslatok egyben az éghajlati
viszonyok miatt elsődleges biz-
tonsági tényezőnek tekinthető
ivóvízbázisok legfontosabb lelő-
helyei. A tengerpart déli szaka-
sza és a zsidó etnikai tömb kö-
zé ékelődő gázai palesztin enk-
lávét hasonlóan stratégiai indo-
kokra hivatkozva foglalta el Iz-
rael.

Demográfia
Csakhogy harminchét évvel ez-
előtt, Ciszjordánia megszállása
még kevesebb mint 700.000 pa-
lesztin lakos ellenőrzését jelen-
tette; ma számukat 2.2 millió fö-
lé becsülik. Hasonló mértékű
növekedést követően a Gázai-öve-
zet arab lakossága ma 1.3 millió
körül mozog. Ha ehhez hozzáad-
juk Izrael arab nemzetiségű ál-
lampolgárait – minden ötödik
ilyen –, az esetben a zsidó állam
és a megszállt területek palesztin
lakossága összesen 4.2 millió főt
tesz ki. Ezzel áll szemben a zsidó
lakosság a maga 4.8-5 milliós kö-
zösségével (amelyre nézvést rá-
adásul a tendenciák a legkevésbé
sem kedvezőek) a világ egyik leg-
nagyobb népszaporulatát felmu-
tató palesztin lakosság csaknem
évi 4 százalékkal gyarapodik,
szemben Izrael kevesebb mint
másfél százalékával. Amíg egy
palesztin nőre több mint öt
élveszületés esik, addig a zsidó
nők alig vannak a reprodukció-
hoz szükséges szint (2.5) felett.
Becslések szerint a megszállt te-
rületek palesztin lakossága 2025-
ig a maihoz képest több, mint
megduplázódik, csaknem elérve
a 6.5 milliót. S hogy a palesztin
demográfiai hullám még messze
nem érte el csúcspontját, arról
árulkodik a megdöbbentő adat:
népességüknek csaknem fele 14
éven aluli. Nem szabad azt sem
elfelejteni, hogy az orosz zsidók

90-es évek eleji kivándorlásával
az utolsó nagyobb alijázási hul-
lám is lezajlott, s ezáltal Izrael
csaknem egy évszázados migráci-
ós fölénye immár a múlté. Sőt,
egyes adatok szerint a második
intifáda elmúlt három és fél évé-
ben a romló biztonsági és gazda-
sági helyzet következtében 200
ezer zsidó hagyta el Izraelt, s te-
lepült (vissza) Európába vagy
Amerikába.

Izraeli lépéskényszer
A Jordántól nyugatra fekvő terü-
letek egészét felölelő Nagy-Izrael-
nek – nem beszélve az ezen is
túlmutató szélsőséges elképzelé-
sekről – tehát befellegzett. A po-
litikai elit lassan eszmél a való-
ságra: ha nem teremt záros ha-
táridőn belül önfenntartó, tehát
a palesztinok számára is elfogad-
ható békét, hosszú távon akár Iz-
rael Állam puszta léte is veszély-
ben foroghat. Minden erőfeszíté-
se ellenére sem tudja megtartani
egyszerre a területeket, zsidó jel-
legét és demokratikus berendez-
kedését (már ha elfogadjuk ezt
az öndefiníciót): e stratégiai há-
romszögnek Izrael csak két csú-
csát uralhatja. Jelek szerint a ha-
gyományosan héja izraeli jobbol-
dal is rájött némi fejszámolás

után, hogy a kivonulás a kiseb-
bik rossz. Saron elhatározása,
miszerint Izrael a zsidó telepese-
ket is beleértve végleg kiüríti a
Gázai-övezetet, ebbe az irányba
mutat, bár tegyük hozzá, Gáza
katonai szempontból már most
is tarthatatlan. A több mint egy-
millió arab közé ékelt, 25 kisebb-
nagyobb fürtben szétszórt mind-
össze 7000 zsidó telepes védelme
anyagi és emberi erőforrások
szempontjából is csaknem lehetet-
len vállalkozás, jelenlétük pedig
csak fölöslegesen hergeli a palesz-
tinokat (jellemző, hogy e marok-
nyi zsidó telepes számára az alig
több, mint fél Budapest méretű
földsáv területének egyötödét sa-
játították ki). Ennek ellenére még
e katonai-politikai evidencia ki-
mondása is óriási ellenállásba üt-
között Saron saját pártjában,
nem beszélve a szélsőségesen cio-
nista és vallási törpepártokból ál-
ló koalíciós partnerekről. 

Ciszjordániánia jövõje
Gázánál jóval nehezebb dió
Ciszjordánia jövője. A fent bemu-
tatott stratégiai megfontolások
alapján az elmúlt évtizedekben
mintegy 200 ezer zsidó telepest
irányítottak ide, s a demográfiai
fejlemények fényében az sem vé-

Tudomásul kell venni a demográfiai realitáso-
kat – hangoztatta Bush elnök az izraeli kor-
mányfővel folytatott áprilisi megbeszélését
követően, amelynek során az Egyesült Álla-
mok által megerősítést nyert: Izrael megtart-
hatja azon területek egy részét, amelyeket
1967-ben szállt meg, és amelyeket azóta szer-
vezett zsidó telepítésekkel próbált etnikai ér-
telemben is „meghódítani”. 

B

Palesztin demográfia: ki nyer holnap?

Idõzített bomba

Izraeli katonák akcióban: lépéshátrány a palesztin demográfia miatt
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égy jelölt vágott győzelmi
esélyekkel a küzdelemnek:
a bemutatásra nem szoru-

ló Vladimír Meciar, Ivan
Gasparovic (sokáig Meciar hű
fegyverhordozója, majd idővel
szembefordult vele), a kormány-
párti Eduard Kukan, Dzurinda
külügyminisztere, valamint Ru-
dolf Schuster, aki újraválasztásá-
ban reménykedett. A négy politi-
kus egyébként 15 éve még ugyan-
abban a pártban tevékenykedett:
a Csehszlovák Kommunista Párt-
ban.  A „futottak még”
kategóriában indult két szimpati-
kus értelmiségi: a keresztényde-
mokrata  Frantisek Miklosko, és
egy volt washingtoni nagykövet, a
liberális Martin Bútora – kevés si-
kerrel. A Magyar Koalíció Pártja
Miklosko támogatását ajánlotta,
de gyakorlatilag nem kampányolt
mellette. A felvidéki magyarok –
MKP-jelölt híján – nem érezték
magukénak az elnökválasztást.

Az első forduló országos 48%-os
részvételi arányával szemben a
csallóközi Dunaszerdahelyen
19%, Nagy-megyerben 14%-os
volt a részvételi arány, a távolma-
radási rekordot is a magyarlakta
mátyusföldi Búcs községben
mérték, ott 5% ment el szavazni.
Figyelemre méltó, hogy akik a
magyarlakta járásokban mégis el-
mentek voksolni , nem az MKP
által is támogatott Mikloskora,
hanem inkább Kukan külügymi-
niszterre, vagy a független Búto-
rára szavaztak. Miklosko – bár
országosan legjobb eredményét
Dunaszerdahelyen érte el –
egyetlen magyarlakta városban
sem végzett az első helyen. Érde-
kességként a dunaszerdahelyi be-
futó: 1. Kukan 37%-kal, 2. Búto-
ra 24%-kal, 3. Miklosko 19%-kal.
Az alternatíva nélküli, magyar
szempontból semleges második
fordulóra a részvételi arányok –
országos 43%-os átlaggal szem-

ben – tovább csökkentek Dél-
Szlovákiában. A kétszereplős
döntőbe nagy meglepetésre nem
került be a szlovák kormány által
favorizált, a közvélemény-kuta-
tók által legesélyesebbnek tar-
tott, elbizakodott Kukan, hiába
szurkolt neki Kovács László is (az
MKP ezt nem vette túl jó néven a
magyar külügyminisztertől). A
rendkívül szilárd társadalmi be-
ágyazottsággal rendelkező Meciar
korábbi házelnökével, a balolda-
li–populista Robert Fico-féle
SMER, és a Tiso-t szentté avatni
kívánó szélsőséges nacionalisták
által támogatott Gasparoviccsal

szemben maradt végül alul. A
kettejük közötti nehéz döntést jól
summázta az a választópolgár,
aki a második fordulóban egy
döglött patkánnyal a hátán jelent
meg szavazni. Bármilyen megle-
pőnek tűnhet első hallásra, so-
kan úgy vélik – köztük Duray
Miklós is –, hogy  Meciar győzel-
me kedvezőbb lett volna, mivel őt
szalonképtelen múltját kompen-
zálandó jobban szorította volna a

bizonyítási kényszer. Gasparovic-
tól túl sok jóra ne számítsunk,
kérdés, hogy mennyire válik az őt
a választási küzdelemben támo-
gató nacionalista pártok foglyává.
Robert Fico ellenzéki SMER-je
szerint például „Dél-Szlovákiá-
ban a szlovákok védelemre szo-
rulnak”. Gasparovic pedig úgy
látja, hogy a komáromi Selye Já-
nos magyar egyetemre fordított
támogatás „kidobott pénz”. Az a
tény, hogy Kukan külügyminisz-
tert két ellenzéki jelölt is meg-
előzte, jelzi: a szlovákok túlnyo-
mó többsége végleg kiábrándult
a Dzurinda-kormányból. Hiába
nevezi a Wall Street Journal és a
Financial Times Szlovákiát „kö-
zép-európai Pittsburgh”-nek, hiá-
ba a gazdasági liberalizációt tá-
mogató „mainstream” közgaz-
dászok és külföldi nagybefekte-
tők méltatása, az átalakulás szo-
ciális terheit viselő átlagemberek,
az Adós Adélok egyelőre semmit
nem éreznek a gazdasági fellen-
dülésből. Nekik nem Pittsburgh-
be címezték a közüzemi díjakat
tartalmazó csekket, amit egyelő-
re képtelenek kifizetni. Kukan és
Dzurinda elgondolkodhatnak
azon is, hogy érdemes volt-e a
magyar szavazókat a státusztör-
vény éles bírálatával eltaszítani
maguktól. A választás nagy tanul-
sága, hogy az európaibb-demok-
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letlen, hogy az építkezések épp
az utóbbi tíz évben gyorsultak
fel: 1991 óta megduplázódott a
megszállt területen élő zsidók
száma, az egyre inkább „ember-
hátrányba” kerülő izraeli fél te-
hát „koncentráltan” próbálja fel-
venni a versenyt az arab népsza-
porulattal (az ígéretek és kötele-
zettségvállalások ellenére az el-
múlt évek mindegyik izraeli kor-
mánya folytatta az építkezése-
ket). A szétválasztás ezért itt sok-
kal bonyolultabb lesz, s pillanat-
nyilag még nem látni, hogy
Ciszjordánia mekkora hányadát
szándékszik Izrael megtartani,–
a becslések 15-50 százalék között
mozognak. Saron például a Jor-

dán völgyére is nyilvánosan
igényt támasztott, és arra sincs
garancia, hogy a ciszjordániai pa-
lesztin „állam” egyáltalán össze-
függő területet alkotna. (Az épülő
fal nyomvonala finoman szólva
nem sok jót jósol e szempontból.)
Mindez azt jelentené, hogy a pa-
lesztinokat minden irányból Izra-
el által bekerítve, gyakorlatilag
dél-afrikai típusú életképtelen
bantusztánokba zsúfolnák,
amely helyzet csak a terroriz-
must tenné önfenntartóvá, a bé-
két semmiképp. 

Ketyeg a bomba
És akkor még nem beszéltünk
olyan kulcskérdésekről, mint Je-

ruzsálem jövője, vagy a paleszti-
nok nevezetes „visszatérési joga”.
(Utóbbi azon 700 ezer elűzött pa-
lesztin ma mintegy 4 millió leszár-
mazottjára vonatkozik, akiket
1948–49-ben űztek el a mai Izra-
el Állam területéről és akik ma a
környező államokban, elsősor-
ban Libanonban és Jordániában
élnek.) Kelet-Jeruzsálembe és
közvetlen környékére mintegy
170 ezer zsidót telepítettek 1967
óta, az ő kiürítésük jelenleg szin-
te lehetetlennek tűnik, az pedig
egyenesen kizárt, hogy Izrael visz-
szafogadná az ötvenöt évvel ez-
előtti etnikai tisztogatások áldo-
zatait és leszármazottaikat, hi-
szen ezzel saját azonnali halálos

ítéletét írná alá. Ezért nehezen el-
képzelhető, hogy a végső rende-
zésnél e két téren a palesztinok
szimbolikus eredménynél többet
érjenek el. Azáltal viszont, hogy
Izrael elvi jogot és ráadásul bian-
kó csekket kapott Ciszjordánia
megnyirbálására, a palesztin fél
elvesztette a béketárgyalásokon
legfontosabb ütőkártyáját, hiszen
immár nincs mire „cserélnie” a
rossz lapokat. Pedig ketyeg az
időzített bomba: nincs az a tech-
nológiai-katonai fölény, amely a
nem is olyan távoli jövőben ellen
tudna majd állni a rohamosan
duzzadó, deprivált és perspektíva
nélküli palesztin tömegek nyo-
másának.           – BENKŐ LEVENTE

Kevésbé rossz vagy csak másként rossz?

Társbérlet Szlovákiában
Politikai társbérlet alakult ki Szlovákiában az
áprilisi kétfordulós elnökválasztások ered-
ményeként. 

A magyar
szavazatoknak

ára van, azokért
tenni is kell

valamit
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két esemény oka és követ-
kezménye annak, hogy az
Európai Unió legnagyobb

új tagállamában egyre nagyobb
az elégedetlenség. Ha most tarta-
nák a választásokat, azt minden
bizonnyal a jobbközép Polgári
Platform (PO) nyerné meg, a má-
sodik helyen viszont a populis-
ta–demagóg Önvédelem (SO) fut-
na be. Elindult volna a sokat em-
legetett varsói gyors? 

Tavaly tavasz, vagyis a PSL ki-
lépése óta kisebbségi kormánya
van Lengyelországnak, pedig az
ország előtt tornyosuló feladatok
erős végrehajtó hatalmat igényel-
nének. Az egyik legnagyobb ilyen
probléma a már évek óta szembe-
tűnően magas, 20% körüli mun-
kanélküliség, amely nagymérték-
ben a fiatal pályakezdőket érinti.
Bár a lengyel gazdaság már évek
óta jó eredményt produkál – a
GDP-növekedés 2004 első negye-
dében 5,3%, az infláció 1,7% volt
–, ezt még nem sikerült a társada-
lom széles rétegei számára érzé-
kelhető jólétté alakítani. Mi több,
a Miller-kormányzat alatt az or-

szágot hatalmas korrupciós bot-
rányok sorozata rázta meg. A leg-
ismertebb a filmproducer  Lew
Rywin nevéhez kapcsolódik. A
befolyásos kormánykörök egysze-
rű futáraként ajánlatott tett
Adam Michniknek, a legnagyobb
lengyel újság, a Gazeta Wyborcza
főszerkesztőjének, miszerint 17,5
millió dollárért el lehet intézni a
lapot kiadó Agora-birodalom szá-
mára kedvező médiatörvény elfo-
gadását. Az ügy kivizsgálására
parlamenti vizsgálóbizottság ala-
kult, amelynek munkája nyomán
még az egyszerű állampolgár szá-
mára is kiderült: a korrupció a
legmagasabb köröket is elérte, hi-
szen megfelelő összeg ellenében
törvényt lehetett vásárolni. A ma-
gát szociáldemokratának nevező
posztkommunista oldal nem tu-
dott megfelelő receptet találni a
növekvő társadalmi elégedetlen-
ség és súlyosbodó politikai válság
orvoslására, s emiatt az SLD és a
kormány népszerűségi mutatói
hónapok óta folyamatosan zu-
hantak. Olyannyira, hogy Miller
kormányfő bizalmi indexe az év

elejére már elérte az egyszámje-
gyű értéket. 

Az SLD számára a megújulás
lehetősége a márciusi pártkong-
resszuson adódott volna, de érde-
mi változás nem történt, hacsak
nem számítjuk annak azt, hogy
Miller lemondott a pártelnöki tisz-
téről. A pártellenzék Marek
Borowski alsóházi elnök vezetésé-
vel azonban új politikai formációt
alapított Lengyel Szociáldemokrá-
cia (SdPl) néven, amely a megtisz-
tult baloldal letéteményesének
szeretne látszani. Ezzel csak annyi
a baj, hogy ugyanezen politikusok
az SLD-ben még szemet hunytak
a társaik mutyizása felett – tehát
legfeljebb a cégér változott. Így el-
mondható, Lengyelország az első
olyan állam a térségünkben, ahol
a magát sikeresen átmentő poszt-
kommunista oldal szétszakadt (az
SLD a legfrissebb közvélemény-
kutatások szerint már nem jutna
be a Szejmbe). Ezt már a sokat
próbált Miller sem tudta kibírni, s
május 2-i hatállyal lemondott a
kormányfői tisztéről. Miközben a
baloldal április végén a kisebb
frakciók és független képviselők
segítségével próbált új kormányt
alakítani, az ellenzék előrehozott
választásokat követel. A lengyel
választó pedig kétféle választ ad a
kialakult helyzetre: vagy a korrup-
cióellenes, liberális gazdasági
programot kidolgozó, mérsékelt
jobboldali Platformra fog voksol-
ni (április elején a szavazatok
29–33% kapta volna), vagy a po-
pulista, EU-szkeptikus az Andrzej
Lepper vezette egyszemélyes Ön-
védelemre (21–25%).  De ki is ez

az úriember? Mindenképpen
ügyes politikus: ha kell, útbloká-
dot szervez, vagy képviselőivel
megszállja a parlamenti pulpitust,
esetleg Czestochowába zarándo-
kol. A szociális demagógia pedig
népszerű a szegény és az EU-tól
rettegő vidéken, illetve a lecsú-
szott városi rétegekben; Lepper
minden  alkalmat felhasznál,
hogy nekimenjen az establish-
mentnek. Ez azonban nem aka-
dályozta meg abban, hogy a fon-
tosabb szavazáskor a baloldali
kormányt támogassa. A felröp-
pent sajtóhírek szerint Leppert
még évekkel ezelőtt az a Schiller
Intézet  finanszírozta és képezte
ki, amelyet az orosz titkosszolgá-
lat az európai szélsőjobboldali
pártok behálózására hozott létre.

Elnézve az utóbbi két hónap
történéseit, nem panaszkodhat-
nak eseménytelenségre a lengyel
politológusok és közvélemény-
kutatók, de az a kérdés még
mindig megválaszolatlan, hogy
mikor fog befejeződni Lengyel-
honban a rendszerváltás folya-
mata.                    – LAGZI GÁBOR

Már a magyar média ingerküszöbét is átlépte
az a tény, hogy a Leszek Miller vezette lengyel
kormány lemondott, és ezzel felbomlott az
addig egységes posztkommunista baloldal. 

E

Felbomlott a posztkommunista baloldal

Miller megy, 
Lepper jön?

ratikusabb szlovák erők nem sö-
pörhetik be automatikusan, min-
den ellentételezés, pozitív gesztu-
sok nélkül a felvidéki magyar sza-
vazatokat, nem működik az
„úgyis kénytelenek minket válasz-
tani, mert félnek a rosszabbak-
tól” – jellegű okoskodás. A ma-
gyar szavazatoknak ára van, azo-
kért tenni is kell valamit! A szoci-
ális elégedetlenséget nemzeti re-
torikával meglovagoló ellenzék

vezére, Fico, akit Kovács László
szívélyesen fogadott Budapesten,
és akinek útját egyengeti a Szoci-
alista Internacionáléba, most el-
mondhatja, hogy Gasparovic sze-
mélyében a SMER támogatottja
nyerte az elnökválasztást. Úgy tű-
nik, Fico miniszterelnöki ambíci-
ói előbb-utóbb valóra válhatnak.
A „nemzet gyámja és védelmező-
je” címért folytatott versenyben
Ficónak ugyanakkor nem sike-

rült megszabadulni egyetlen ko-
moly riválisától – Meciartól – akit
érdeke lett volna elnökként ki-
vonni a napi politikai csatározá-
sokból.  Bár az előrehozott vá-
lasztások pillanatnyilag lekerül-
tek a napirendről, azzal minden-
képp számolni lehet, hogy Szlo-
vákia arculata változni fog.
Dzurinda kormányfő ballaszttá
vált, távozását egyre intenzíveb-
ben követelik a koalíciós partne-

rek. A nemzetközi közvélemény
fenntartásokkal fogadta ugyan
Gasparovic-ot, de a politikai raci-
onalitás kényszerpályája nem te-
szi lehetővé a most integrálódott
Szlovákia elszigetelését. A ma-
gyar külpolitikának mindeneset-
re figyelemmel kellene kísérnie a
szlovákiai eseményeket, hiszen
várható, hogy a felvidéki magyar-
ság ismét növekvő nyomás alá ke-
rül.                                  – B. S.

Leszek Miller gondban van
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eszi ezt akkor, amikor a
fejlett országokban és az
EU-ban egyre erősödik a

nyílt forráskódú szoftverekre tör-
ténő áttérés trendje. A magyar
közoktatás jogtiszta és korszerű
szoftverekkel léphet az Unióba –
jelentette be Kovács Kálmán in-
formatikai és hírközlési minisz-
ter. Megnyugodhatnánk, hogy ez-
zel a lépéssel az IHM feltette a
pontot a hazai információs társa-
dalom i-jére, boldogan, korszerű
Microsoft szoftverekkel léphe-
tünk be az EU-ba. Kovács Kálmán
egy korábbi, napkeltés interjúja
szerint a jogtiszta szoftvereknek a
vírusok sem ártanak – így a mi-
niszteri vízióban az internet jövő-
jét jelentő, szebbnél szebb anim-
gifeket is nyugodtabb szívvel néze-
gethetjük az elkövetkezőkben.
Azonban ha egy kicsit kritikusab-
ban közelítünk a történtekhez,
már nem ilyen vidám a kép: a
program szép példája annak,
hogy az állam hogyan igyekszik
mesterségesen fenntartani egy
multinacionális cég hazai mono-
póliumát a piaccal szemben, akár
saját maga és az állampolgárai ká-
rára is. 

Az illegális szoftverhasználat a
Btk.-ba ütköző cselekmény, el-
évülési időn belül büntetendő,
ha valaki ilyet követett el. Ez azt
jelenti, hogy ha a hatóságok tudo-
mására jut, hogy valahol eddig il-
legálisan használtak Windowst,
az iskolaigazgató és/vagy a számí-
tástechnika-tanár ellen büntető-
eljárás indul (a Microsoft legfel-

jebb a kártérítési igényéről
mondhat le). A jogtiszta szoftver-
állomány megteremtése ezért ki-
zárólag a jövőre nézve lehetséges.
Amennyiben a jogtisztaság a cél,
teljességgel mindegy, hogy koráb-
ban milyen szoftvert használtak
az iskolák – ebből a szempontból
tehát nem indokolt az alternatí-
vák figyelmen kívül hagyása. 

Alternatívák márpedig létez-
nek, ezt az IHM is elismerte az-
zal, hogy az e-Magyarország pon-
tokra a Magyar Office irodai
programcsomag került. A minisz-
térium azonban még a látszat
kedvéért sem keresett meg egyet-
len, alternatív megoldásokat kí-
náló céget (Sun, Novell, stb.),
sem bárkit a hazai linuxos szer-
vezetek közül. Figyelmen kívül
hagyott továbbá olyan ingyenes,
széles körben elterjedt szoftvere-
ket, mint az Open Office vagy az
Uhu Linux (amelyeket már jelen-
leg is számos iskolában használ-

nak). Így jelentősen csökkenthet-
ték, vagy akár teljes egészében
megtakaríthatták volna a
szoftverlicenszek költségét, elég
lett volna az egyébként is szüksé-
ges oktatásra költeni. Az IHM
szerint az EU-csatlakozás sürgető
közelségével magyarázható,
hogy nem vizsgáltak meg semmi-
lyen alternatív lehetőséget. A si-
etség indoka valóban a csatlako-

zás közelsége. Az IHM problémá-
ja azonban nem az, hogy az EU-
hoz ne lehetne helyenként nem
jogtiszta iskolai szoftverekkel
csatlakozni, hanem az, hogy az
uniós versenyjogi szabályok már
nem tennének lehetővé egy ilyen
agresszív, piacidegen, monopóli-
umerősítő kormányzati lépést. A
programmal kapcsolatos legna-
gyobb probléma nem a Micro-

softhoz vándorló
százmilliókban ke-
resendő. A fő gond
az, hogy az IHM ez-
zel a lépéssel a teljes

oktatási szférát a Microsoft ter-
mékek használatához köti, kizár-
va az oktatásból a hallgatók szá-
mára esetlegesen kedvezőbb és
olcsóbb szoftvereket. Azzal, hogy
az iskolákban a tanulók kizáró-
lag Microsoft termékekkel talál-
koznak, az iskolákból kikerülő
diákok kényszerpályára kerül-
nek, hiszen nem ismernek meg
semmilyen más, alternatív meg-

oldásokat. Ennek köszönhetően
természetesen a későbbiekben
kénytelenek lesznek megvásárol-
ni az éppen aktuális Microsoft
operációs rendszert és irodai
programcsomagot. Olyan ez,
mintha betiltanák a késsel-villá-
val étkezést, és a menzák helyett
McDonald's-okat telepítenének
az oktatási intézményekbe. Az
innen kikerülő diákok a későbbi-
ekben sem mennek majd étte-
rembe, hiszen nem ismerik az
evőeszközök használatát, kizáró-
lag kézzel  képesek enni, marad-
nak tehát a gyorséttermek…

Az, hogy az állam szakmai,
pénzügyi megfontolásokat, és az
uniós előírásokat félretéve ilyen
durván avatkozik be a természe-
tes piaci folyamatokba, azt mu-
tatja, hogy a minisztérium számá-
ra a lobbiérdekek előbbre valóak
a józan észnél vagy akár a minisz-
tert delegáló SZDSZ által kisajátí-
tott, szlogenszerűen ismételgetett
liberális értékeknél.        – B. E.

Miért akarja bebetonozni az IHM a Microsoft monopóliumát?

Tiszta szoftver,
rendes ház
Az IHM és Microsoft közötti megállapodás a
teljes oktatási szférát a Microsoft termékek
használatához köti, elzárva a diákokat a szá-
mukra esetlegesen kedvezőbb és olcsóbb al-
ternatívák megismerésétől. 
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Alternatívák márpedig
léteznek, ezt az IHM

is elismerte 
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– Mostanában gyakran hang-
zik el a bűvös „néppárt” kifeje-
zés, különösen a Fidesszel ösz-
szefüggésben. Beszélhetünk-e
Magyarországon néppártról,
néppártokról?

– Igen, a két nagy párt min-
denképpen nyugat-európai érte-
lemben vett néppártnak tekint-
hető. Európa nyugati felében a
pártfejlődés a II. világháborút
követően jutott el ebbe a fázisba,
melynek legfőbb jellemzője,
hogy a pártok minden választót
megpróbálnak megszólítani,
szavazóik között az összes társa-
dalmi csoport tagjai megtalálha-
tók. Ugyanakkor, ha a néppárt
szót nem politikatudományi, ha-
nem politikai értelemben hasz-
náljuk, mint az európai konzer-
vatív pártok, s az őket összefogó
Európai Néppárt, akkor csak a
Fideszre érvényes ez a kijelentés
a hazai politikai erők közül.

– Szavazótáborának nagysá-
gát tekintve valóban a nyugati
néppártokhoz hasonló a két fő
politikai erő, a taglétszámuk-
ról azonban már kevésbé
mondhatjuk el ugyanezt. A
széles tagsági bázis feltétele-e
annak, hogy néppártnak te-
kinthessünk egy pártot?

– A kérdés eldöntéséhez ér-
demes megkülönböztetni két fo-
galmat, a tömegpártot és a nép-

pártot. Előbbire azt mondhat-
juk, hogy „mélyül”, azaz igyek-
szik minél szorosabbra fűzni a
kapcsolatot saját bázisával, nö-
velni tagjai számát és erős köté-
seket kialakítani. Az MSZP eleve
tömegpártként indult a rend-
szerváltoztatást követően
(egypárti előéletének köszönhe-
tően), míg a Fidesz esetében a
2002-es választásokat követő
időszakra, illetve a 2003-as évre
tehető a tömegpártosodás. A
néppártokra a „mélyüléssel” el-
lentétben a „bővülés” jellemző,
horizontálisan igyekeznek nyit-
ni, bővíteni támogatóik körét. A
kevés erős kötés helyett sok
gyengére törekednek. Az MSZP
az 1994-es választásokkal vált
néppárttá, amikor egymaga
többséget szerzett az Országgyű-
lésben, a Fidesz esetében 2002-
re következett be ugyanez, illet-
ve 2004-ben már politikai-straté-
giai célként is hangsúlyossá vált.

– Bár tömegpártnak nevezi
őket, a hazai pártok tagságá-
nak nagysága mégsem mérhe-
tő nyugati társaikéhoz, mi en-
nek az oka?

– Magyarországon egy alap-
vetően párt-ellenes attitűd jel-
lemző a társadalomra, így nem
lehet csodálkozni azon, hogy eu-
rópai viszonylatban a pártoso-
dás gyengének mondható volt a

rendszerváltoztatás követően
épp úgy, mint napjainkban.

– A párttal szimpatizálók in-
formálása, a kapcsolatok szo-
rosabbra fűzése lehet az egyik
célja a Fidesz Nemzeti Petíció-
jának is, mely a szocialisták
szerint jogtalan adatbázist
épít, s ezért többször is köve-
telték annak bemutatását, illet-
ve megsemmisítését. Jogos-e
ez a követelés?

– Nonszensznek tűnik,
ugyanakkor politikailag talán
racionális az MSZP fellépése. A
hasonló esetek körüli adok-ka-
pok jól példázza közéletünk ál-
szentségét: egyrészt mindenki
igyekszik minél több informáci-
ót begyűjteni szimpatizánsairól
és az egyes választókerületek po-
litikai összetételéről, másrészt
viszont következetesen kikérik
maguknak, hogy ilyen szándé-
kok vezetnék őket. Vannak or-
szágok, ahol mindez teljesen ter-
mészetes, s a jogszabályi feltéte-
lei is adottak, például az Egye-

sült Államokban az emberek re-
gisztráltathatják magukat egy-
egy párt szavazóiként, s ezzel le-
hetőségük nyílik rá, hogy részt
vegyenek az előválasztásokon.

– Hasonló a helyzet a kam-
pánycsenddel is. Mindenki a
másikat vádolja, a szankciók
kiszámíthatatlanok, nem visz-
szatartó erejűek és például az
internet esetén maga a kam-
pánycsend-sértés is nehezen

értelmezhető kategória. Jó-e a
jelenlegi szabályozás?

– Jelenlegi formájában a
kampánycsend, illetve megsérté-
sének szankciói a betarthatat-
lanság és a bizonytalanság miatt
aláássák az emberek politikai
versenybe vetett – amúgy sem
túl nagy – bizalmát. Sok ország-
ban nem is létezik ez az intéz-
mény és akad jó néhány olyan is,
ahol létezik, de a megszünteté-
sét tervezik, éppen a kampá-
nyok jellegének megváltozása és
az új kommunikációs technikák
elterjedése miatt. 

– Javában tart már az euró-
pai parlamenti választás kam-
pánya. Mennyiben fog ez kü-
lönbözni a 2002-es kampány-
tól? Hoz-e valami újat?

– Nem számítok semmiféle
újdonságra, csak még nagyobb
profizmusra. Esetleg annyi elté-
rés várható a két évvel korábbi
kampányhoz képest, hogy most

Lapunknak adott interjújában a politológus Török Gábor úgy vélekedett, hogy június 13-án a leg-
többen belpolitikai okoból mennek el szavazni, az eredmény pedig  2006 miatt lesz érdekes.

2002– Tanszékvezető-helyettes, BKÁE Politikatudományi Tanszék, 2002–
Kutatási igazgató, Vision Consulting, 2001– Főtitkár, Magyar Politikatudomá-

nyi Társaság, 1998– Igazgató, Törésvonal Politikai Elemző Központ, 1997– Egyetemi adjunktus,
BKÁE Politikatudományi Tanszék, 1998–Doktorandusz, ELTE-ÁJK, 1998– Politológus diploma,
ELTE-BTK, 1997– Történész diploma, ELTE-BTK
Megjelent könyvei: Politika és kommunikáció. A magyar politikai napirend témái a 2002-es
választások előtt (2002), Politológia I-II. Előadás-vázlatok (2003), Politika és politikatudomány
(2003), A magyar politikai rendszer (2003)
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Török Gábor a néppártokról, az adatbázisokról és a pártfinanszírozásról

Az álszentség és a tartalom 
hiánya jellemzi a magyar politikát

Életrajz

A néppártokra a „mélyüléssel” ellen-
tétben a „bõvülés” jellemzõ, horizon-

tálisan igyekeznek nyitni, bõvíteni
támogatóik körét. A kevés erõs kötés

helyett sok gyengére törekednek
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a Fidesz is hangsúlyosan készül
a terepmunkára, a választók sze-
mélyes megszólítására. A tartal-
mat tekintve nincsenek illúzió-
im, a kampányok nálunk az
utóbbi időben magáról a kam-
pányról szólnak, lényegesebb té-
mák és tartalmi elemek nélkül. 

– Mennyire tudják elhe-
lyezni a polgárok az EP-
választást és mi a voksolás tét-
je a pártok számára?

– Az emberek nagy része ter-
mészetesen nem tudja, mi az Eu-
rópai Parlament lényege, a vá-
lasztáson  résztvevők döntő
többsége belpolitikai okokból
megy majd el szavazni, ha vá-
lasztott pártja meg tudja győzni
arról, hogy van jelentősége a sza-
vazatának. A pártok szempontjá-
ból sem önmagában, az elnyer-
hető mandátumok miatt van el-
sősorban jelentősége a mostani
választásnak, hanem a követke-
ző parlamenti választás, 2006 fé-
nyében. Az EP-választás után
minden párt kaphat egy-egy epo-
szi jelzőt, mint például „aki
2004-ben sem érte el az 5%-ot”,
„aki megnyerte” és „aki elvesz-
tette”. Nézzük az egyes párto-
kat! Az SZDSZ esetében tűnik a
helyzet a legtisztábbnak,
Kuncze pártelnök bejelentette,
lemond, ha nem érik el az 5%-
ot. Az MDF 3% alatti eredménye
szinte biztosan Dávid bukását je-
lenti, a 3 és 5% közötti szereplés
talán még megmagyarázható, a
küszöb átlépése pedig egyértel-
mű siker lenne és önálló MDF-
listát jelentene 2006-ra. Az
MSZP pillanatnyilag nem túl va-
lószínű győzelme Medgyessy
megerősödését eredményezné, a
viszonylag valószínű döntet-
len/csekély vereség megmagya-
rázható lenne és valószínűleg
nem indítana el azonnal erjedé-
si folyamatokat. Az előző alter-
natívánál valamivel kisebb, de
nem csekély esélyt látok a jelen-
tős vereségre, ebben az esetben
komolyan felmerülhet akár még
a miniszterelnök leváltása is a
szocialista párton belül. A vá-

lasztás eredményének a Fideszre
lesz talán a legkisebb hatása, egy
esetleges és nem túl valószínű
vereség rövid távon feltehetően
nem ingatná meg Orbán pártel-
nöki pozícióját, legfeljebb annyi-
ban lehetne érdekes, hogy fel-
színre kerülhetnének a Fidesz
eddig láthatatlan belső törésvo-
nalai – ha léteznek egyáltalán
ilyenek.

– A pártok bejelentették,
hogy mennyi pénzt szánnak a
kampányra, 150 és 300 millió
közötti összegekről beszéltek.
Reális ez?

– Legfeljebb akkor, ha még
egy nullát hozzáírunk a végé-
hez. Ez megint csak a korábban
már kárhoztatott álszentség
megnyilvánulása. A politikai
erők sokkal többet költenek,
mint amennyit bevallanak, mert

félnek – nem alaptalanul –,
hogy a valóság beismerésével
szavazatokat veszítenének. Ha-
sonló okokból nem is nagyon
várható, hogy bármely párt ja-
vaslattal álljon elő a párt- és
kampányfinanszírozási helyzet
rendezésére, mivel tudja, hogy a
többiek ezt könyörtelen demagó-
giával használnák ki. Az igazán
szomorú azonban az, hogy a po-
litikától kevésbé függő intézmé-
nyek, így például a sajtó sem jár
utána a valódi költségeknek, ha-
nem kritikátlanul közli a pártok
által bemondott számokat. Mint-
ha húsz évvel korábban élnénk:
szinte mindenki tudja, de ki-
mondani senki sem meri az
igazságot. 

– A választáshoz közeledve
egyre erősödik a kormányzat
önreklámozó tevékenysége is.

– Nagy a kísértés: a kormány-
zás előnye, hogy sokkal több
erőforrás áll egy politikai erő
rendelkezésére, mint ellenzék-
ben. Nem elegáns azonban visz-
szaélni ezzel – különösen nem
attól a politikai erőtől, amely ko-
rábban ellenzékben vehemen-
sen bírálta ezt a gyakorlatot. El-
mondható, hogy a magyar köz-
életben a kormánypárti ellenzé-
ki logika a legerősebb és, sajnos,
valódi tartalmi politikai viták hi-
ányában a leglátványosabb része
a versenynek: egészen másként
közelíti meg ugyanaz a párt a
kormányzati marketing, a vizs-
gálóbizottságok, a rendkívüli
ülések vagy éppen a kormány-
párti interpellációk kérdését at-
tól függően, hogy a hatalmon
vagy éppen ellenzékben politi-
zál.          – BALOGH ÁKOS GERGELY

„A polititikai erõk sokkal többet költenek, mint amennyit bevallanak” FO
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utyafuttában vettem meg,
a Presser-kiadványoktól
megszokott papírkötés

amúgy sem árul el túl sokat. Da-

lok régről és nem régről: én, aki
legjobban eddig puszta zongorá-
val adott műsorán éreztem ma-
gam, magától értetődőn várom a
zongoraestet.  Amikor betolom a
kocsi rejtelmes résébe, más szólal
meg: finom színezők (harmonika,
orgona, bendzsó, torokeffekt); he-
lyenként pedig komplett banda
szól, eufónium-dúsított fúvósok-
kal, vokállal, ezer rafinált ütő-
hangszerrel. (Most mondja a szer-
kesztő – jókor szól ez is! –, hogy
azt a zongorás lemezt csak a víg-
színházi padlástérben látogatható
szólóesten árulják.) Csalódnék,
mert magánvágyam volt azt az
emléket felidézni, de nincs idő,
mert a lemezanyag kárpótol.
Máris az első dal, A celofánnap és
papírhold. Ritka, mert szöveg és
zene nemcsak az előadásban,
már az íráskor is egy kézbe fut.
„Francba”: ilyet Sztevanovity Du-
sán, szövegek hibátlan költője le
nem írna, ez fix, hogy Presser.
Akárcsak a címet, idemásolom
egyik strófája sorát: „a lemenő
naptól megvakul, a holdtól meg-

vadul” – akármit jelentsen is, ki-
váló a prozódiája. Mégis sajnál-
nám, ha a Richard Wagner után
megkóstolt összművészet miatt a
verskirályt eztán hiányolnunk kel-
lene. Ezt már csak a számomra
legalábbis új „Én szeretem a túl-
erőt” című opusz miatt is írom:
benne mintha a Loksi-dupla leg-
jobb stancái köszönnének vissza.
A zene finom, nincs erre jobb a
szótáramban. Csendes szobákba
való, halkan suhanó autókba,
ahol minden hangjegy hallható,
mert Presser pianissimóban és
robbanásban IS gondolkodik, s
mivel előbbiből van több, érde-
mes hegyezni a füleket. Zongora-
játéka is ugyanilyen sokszínű, ér-
zékeny, lefegyverző. Ha látom, ha
hallom, biztonságba kerülök: so-
sincs félreütött oktávbasszus, da-
dogva perdített futam, kilyukadt
akkord. Pedig kell lennie, hát
nem tudom, hogy csinálja – talán
tényleg tud zongorázni, ami meg-
rázó felismerés a magyar könnyű-
zenében. Ami viszont nem tetszik
a Presser nevű intézményben,

akármekkora bálvány is: ez az
esztétikai szélső értékre fajult
énekhang-adás. Nem mondom,
hogy a Bokszban annak idején
nem segített a felirat; akkortájt is
hajlamos volt befelé dödörögni a
szöveget ez a Pici becenevű. De
mára urambocsá’: ez a sóhajtó-
böfögő szín lett általánossá nála.
Néha magas regiszterben, forté-
ban vagy iramosabb számokban
felfénylik a mattlakkot ivott orgá-
num, és akkor a partitúra magas
színvonalát, Borlai dobolását,
Sipeki gitárjátékát, hovatovább a
pianista teljesítményét is felülről
közelíti.  Tisztában vagyok a mű-
vész nagyfokú szabadságával, a
presseri énekszólam  egyedi,
hangszeres jellegével, hangulat-
festő sustorgásával. De ahogy bil-
lenteni csak az érzékelhetőség ha-
táráig érdemes, úgy ez a muzsika
és ez a versvilág is igazán megér-
demelné, hogy érthetőn, mívesen
adják elő. Na, most aztán jól
megmondtam neki. (Bocs, de
hallgatnám tovább a lemezt, ha
nem baj.)                – SZILVER OTTÓ

P U N C S . K U L T Ú R AP U N C S . K U L T Ú R A

LemezvágóLemezvágó

A jó ég tudja, miért
mostanában jelent meg
ez a cédé. 2001-ben
rögzítették az Erkel
Színházban, 2003-as
jogjeleket látok a borí-
tón, a rádióreklámok
meg 2004 tavaszán súg-
ták a fülembe: volt egy
koncert, amiből most
lemez lett. Presser-kon-
cert, Presser-lemez. 

Dalok régről és nem régről

Dörgésmentes 
dödörgés
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tszínezett, felgyorsított, buk-
fencig perdített képsorok

harapnak egymás spirális
farkába, merthogy tényleg min-
den pörög, ráz és sikít. Hát ez len-
ne a Mix, tömör klipes szőnyeg-

bombádzás, kiesik a golyóm,
üvegtestem, mindenem. Mix, te-
hát rázd újra, Szem. A Lovy nevű
magyar-származék ami testvérpár
témáját annyiban méltányoljuk,
hogy volt kedvük, bátorságuk a

gyökerekig visszarepülni: nos, pár
gyökérember a filmjükbe is beté-
vedt. Alvilág, pornóipar – ahol a
legtutibbat a szereposztási téve-
désnek tűnő Rudolf Péter alakít-
ja. Ő mint csonkítós keresztapa,
ugyan már, aztán rájövünk, hogy
aki tud, az tud. Kulka Jánosunk
megbízhatóan hozza a kiégett
apafigurát, erre mondják, hogy
jó színész, viszont a Mix bekevert
kétnyelvűsége nem fekszik neki:
amerikai angolja mintha csak
próbafelvétel volna, ami aztán
úgy maradt. Gryllus Dorka
szexszimbólumot hoz, de hiába
fotózzák, nem akaródzik neki az
erotikus jelenetszereplés. Dorka
meggyőző, ám e témában Kaszás
Attilával jó tíz éve játszott páro-
suk lepipálhatatlan. Egy Alex

Weed nevű srác szájába adják
Lovyék saját identitáskeresésüket
– tiszta szerencse, hogy a nagyjá-
ból ezer esztendeje itt hagyott
nagymami hóttperfekt angolból,
miként minden néptáncos, álta-
xis is, és egyáltalán bárki, akibe
Pesten botlik, napi szinten löki
Eddy Murphy nyelvezetét. (Képes-
lap-Budapest, kicsit országimázs?
Demszky-apoteózis?) Sok magyar
művész mellett a pár napos repü-
lőjegyre gyűjtés sztoriját néhány
eddig névtelenke is szegélyezi. Je-
gyezzük meg Andrássy Frigyes
nevét, aki a klozeton operaáriá-
kat nyomó verőlegényt formálja.
Egy szőrtelen szívű szőrtorony,
aki kacajra ingerelte a szellősen
beesett publikumot. A többi idő
úgyis szemromlással telt.   – O. SZ.

izony, két Depardieu, hisz a
baj sem jár egyedül: ezúttal
nemcsak a nagytestű

Gerald, de anorexiás fiacskája is
főszerepet kapott. Guillaume kü-
lönben nem rossz színész, és ez
jó, viszont nem is jó, ez meg elég
rossz akkor, ha kimondottan te-
hetséges apja fiát kéne frankón el-
játszania. Valóságos apja nemcsak
színművészként zseniális, hisz a
történet szerint most igazi író-
sztárt alakít, aki a világ zajártal-
mától távol, ráadásul ködös haj-

nalok hajnalán és két talicska te-
hénszar villázása közben értesül
Svéd Királyi Akadémia nagy dön-
téséről.  Ja, igaz is, nekünk ma
már más fogalmaink vannak író-
ról, sztárról, Nobel-díjról, öltöny-
ről, gigabogú nyakiról, ujjpárral
hátrazsírozott ősz varkocsról. De
itt, a filmen se esik jól, hogy a
rusztikus-kúl Leo Sheperd íróem-
ber e hírre rögtön otthagyja az
eke szarvát, hogy finomítsak kis-
sé. Vánnyadt lányával (Sylvie
Testud) hazafutnak, és térkép elő,
nagymotor kitolva, és a friss világ-
híresség csökönye áthatol a féltő
családon: márpedig így megy ő,
két keréken-kompon jut el Stock-
holmba. Közben feltűnik egy
nagyvárosi irodaház üvegacél ku-
lisszája, az ikszedik emeleten
Guillaume emészti magát, nyil-
ván rosszban van apukával, de
hát betyárbecsületből csak gratu-
lálna neki. Hugi ezt nem engedi:
még cókmókol az írómaci a moci-
ra, de kis barátnőnk nem hagyja
létrejönni a beszélgetést. Ő a papa
szemefénye, pályájának cerberu-
sa, manágere – mindene csak
azért nem, mert ott téblábol egy
titkár és mellesleg az író sokadik
barátnője, egy szomorú szemű,
nemrég elhervadt, öntözetlen,
tört derekú asszony is. Minket

nem zavarna, a lányzót annál in-
kább. Mindegy, a motort berúg-
ják, a kiscsaj majd dönget apja
után harmadnap kocsival, bőrön-
dökkel. Papa viszonylag hamar
nagyot taknyol egy Svájc-szerű vi-
déken, körülötte járőröző dandy
fia veszi fel, és innen nem mond-
juk tovább, úgyis klasszikus road
movie kerekedik belőle. Pr-szöveg-
ek szerint „… összezárva, szenve-
délyesen egymásnak feszülve régi
sebek tépődnek föl. Az angol re-
gényíró, John Berger fia, Jacob
Berger személyes tapasztalatait ír-
ta meg az egymás iránt bizalmat-
lan, egymással kommunikálni
képtelen „szörnyeteg” apa és a

„nagy ember” fia kapcsolatról. A
főszerepeket játszó két színész,
Gérard Depardieu és fia,
Guillaume zavarba ejtő és megrá-
zó párviadalt mutatnak be.” Nos,
párviadalukban az öreg kiütéssel
(meg egy szájszélhez suhintott fa-
hasábbal) győz: balesettől

zakkant, aztán magára találó, az-
tán összeroskadó, aztán egy hab-
szőke szőke látványától megint
korhadt IQ-Don Juanná váló ar-
cait tanítani kellene. Guillaume
ezzel szemben végig és szimplán,
kábé két gesztussal ideges, ami
érthető is. Ha faterom ekkora szí-
nész volna, én is apáznék a baj-
szom alatt egész forgatáson. A
mellékszereplők elnagyoltak, ezt
mindig dehonesztálólag firkant-
ják le a szakképzett filmturkálók.
Mivel mi nem vagyunk azok, meg
be is látjuk, hogy a főszereplők
azért azok, mert velük történik a
lényeg, ők így eleve árnyaltabbak,
szóval mi csak annyit kérdünk,
hogy pl. miként jut haza hazájába
a kitüntetett író szakállas kiadója,
aki alól a nyegle hugi apuci-üldö-
zés céljából kikapta a Saabot? (Mi-
ért, Önök nem szoktak fennakad-
ni a laza autókölcsönzések filmes
megoldásain?) A helyenként drá-
mai feszültségű, tehát igenis élvez-
hető film vége nem egészen vilá-
gos, ki-ki önmaga dominóján pa-
kolgathatja a szereplők helyi érté-
keit. Egy biztos: a kezdőreggelen
kitolatlan maradt talicska szar-
vasmarha-kaka már hiába várja a
Nobel-díjast.  Micsináljunk? Ha
máshol nem is, hát a végén csak
beköszön a rögrealizm.     – SZ. O.

Vetit-ÕVetit-Õ

Megint egy francia film,
elvégre frank filmhetek
vannak. Úgy is indíthat-
nánk, hogy megint itt
egy Depardieu. De egy-
részt rögtön kettő van
itt, másrészt ez most jó,
nem úgy, mint a múltko-
ri Pofa be c. rémség.
Tényleg az. Mindkettő.

Két Depardieu egy vásznon

Apázás

B

P U N C S . K U L T Ú R AP U N C S . K U L T Ú R A

Vetit-ÕVetit-Õ
Szemorvosoknak való

Mix retinae
A tavasszal kirügyezett filmszemle közönségdíját
kapta a mű, amelyet biztosan a szemorvosi lobbi
támogatott leginkább. Ebben a másfél órában
svenkelésmentes, nyugodt szemlélődésre alkalmas
10, 5 illetve 2 másodperc nem fért bele. 

Á

Papa viszonylag 
hamar nagyot 

taknyol egy Svájc-
szerû vidéken, 

körülötte járõrözõ
dandy fia veszi fel

2 32 0 0 4 . M Á J U S



tel-ital viszont bőviben,
tiszta szerencse, hogy nem
József Attiláról keresztel-

ték a múzeumot, sápadozna eny-
nyi ínyencség láttán. De hát a
kisnemesi ivadék Petőfi viszony-

lag konszolidált életébe ez még
belefér. Több egymásba nyíló
üres tér fogadja magába az
áramló tömeget: a melegkonyhá-
ra moszkvai stílusú sor vár, türel-
mesen, hogy is máshogy, elvégre

itt mindenki multi- és hiperkul-
turált is egyszerre. Minket az em-
berfóbia arrébb űz, a díszterem
márványkönyöklőjén megnyu-
godni jó, pezsgőskehely elfér, tá-
nyér ölben pihen. A falatozás
aranymetszésében (tudják, ami-
kor éppen abba kéne hagyni,
mert a többi már nettó zsírt ké-
pez csak a derék övén) egy to-
vább nyíló ajtókeret ingerli kí-
váncsiságunk. Odabaktatva eláll
telített szemünk-szánk. Időszaki
kiállításra toppanunk, szó sze-
rint, hisz a padló is szerves része
a koncepciónak: a Párizst min-
denkor reprezentatív nyugati
művészcsábnak tekintő magyar
írók, költők ottani világát mutat-
ja be. Még Jókai is befér ide: hi-
tetlenkedem, de dokumentatív
villamosmegálló-oszlopon 1900-
ra datálják az agg mester párizsi
útját. Bőröndje van itt sokaknak,
Márai, Ady, Szerb Antal is szép

koffert kapott. Montmarte-i pad,
a földön szélsöpörte archív újsá-
gok, a falakon gusztusosan
antikolt relikviák, a levegőben
ódon bicikli ágaskodik. És egy-
egy vers, írásrészlet, eltépett ope-
rajegy, irodalmi limlom. Két órát
saccolok, mire az ember kibo-
lyongja magát az utcakő-utánza-
tú flaszteren, de innen is nyílik
ajtó, nosza, tovább. Se itt, se oda-
át senki, csak mi. A mélybordó
falak a névadót rejtik. Az általá-
nos iskolában letudott zsenit,
akinek épületében most távol
ringnak a zajok, csörögnek por-
celánok, hangosodik a bor neve-
tése, míg mi ketten megpillant-
juk nyolc centire az orrunktól a
Nemzeti Dal kéziratát. Megható-
dunk, szólni se tudunk. Nem e
világra valók vagyunk. A spontán
ránk tört áhítatos csöndben fel
kéne már fognunk, hogy ez nem
könnyfesztivál.       – SZILVER OTTÓ
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Iroda-LomIroda-Lom

Tavaszi Könyvfesztivál Budapesten. Nagy hac-
cacáré nappal a Kongresszusiban, estére meghí-
vónk a Petőfi Irodalmi Múzeumba szól. Késve
érünk, de nem sokat, mégis lefutottak a proccbe-
szédek, Hiller úr magányosan, már tányérral a kéz-
ben, felszerszámozva grasszál teremszerte. Apro-
pó, Grass! Mindenki itt van, csak a nevezetes
Günter díszvendég nincs sehol. Meg a szellem,
mintha az hiányozna.

Hol Grass nem terem

Petõfi tokányai

e ahogy a baráti Brutus há-
tulról döfött, és Cézára leg-
inkább ettől vérzett, csak

jobban fáj ezeknél az importált
idegen bűnöknél a nálunk forga-
tott blődli. Jómodor@hu. Ez vol-
na a cím. Azonnal menjünk to-
vább, jöjjenek a válogatott borzal-
mak. Családregény volna ez,
amolyan gagyi-Buddenbrook-
Haus, budibrokátház színvona-
lon. Mindenféle történik, például
olyan, közérdeklődésre számot
tartó, az átlagnézővel, délután

hazaesővel előforduló probléma-
csokor, minthogy elloptak-e egy
Mercedest, vagy se, s hogy ki a
drogbáró, ki nem. A színészek vi-
deokameráktól érdes képen,
sebtiben bevilágított lakóterek-
ben mondják el szövegüket, nagy-
jából legalább, mert szemláto-
mást nincs megírt a dialógus. Ha
viszonylag kevés egyszerre beszéd
vagy tűrhetőnek ítélt szövegzavar-
csend támad csak, akkor még
megveszi a snittet a stáb. Jó ez így
is, ezeknek, ennyiért alapon. Kü-

lön tetszik a hangosítás, amelyet
egy tüntetés zajtérképéhez hason-
latosan oldanak meg, ezt a vissz-
hangos kakofóniát nyilván egy pa-
macsba burkolt makrofonnal si-
került rögzíteni. Súgnám, hogy a
digitális turistakamerák ennél
már tisztább felvételt produkál-
nak, de mindegy. Így viszont ma-
rad a köztévés ordítozás: annak
érthető valamennyire a szövege,
aki épp a jelenet decibelkirálya.
Leginkább Balázs Péter, neki
ilyenkor színe is támad, nyaki ve-
rőére markáns tágulatban, vörö-
södik rendesen. Bodrogi Gyulán
igen cuki a vendéghaj, más jelen-
tőset nem hajt végre. Ha jó múlt-

kor nem láttam volna egy recski
történetben ávós őrnagyot alakí-
tani, még azt hihetném, hogy be-
leöregedett a tréfarépázásba.
Most csak dörmög volt felesége ol-

dalán, aki a valódit imitálja mel-
lette. Róla, Voith Ágiról nincs mit
mondani, aki ismeri, tudja, miért,
aki még nem, az meg már nem is
fogja megismerni. Nincs miért,
ugyanis.  Oroszlán Szonja elvan,
bár korántsem ciklon, inkább
szőke citrom. Rátóti Zoltán sze-
mélyében viszont színművész van
jelen,  nem rá haragszom, ha-
nem a magyar valóra, hogy neki
efféle vacakot kell vállalnia ah-
hoz, hogy képernyőre kerülhes-
sen.  A végén aztán ostorozik a
csattanó: a stáblistába (lám, mily
hangsúlyos helyre) gyűjtik az il-
domtalannak ítélt jeleneteket.
Kimerevítik, nekünk, gyengéb-
beknek bekarikázzák: ne ordít-
sunk telefonba, ne szopjunk vil-
lát, ne vágjunk hátba éltes asszo-
nyokat, ne vegyünk szájra boros-
üveget főzés közben. Ahá, szóval
ezért a cím, s mi csak egy isme-
retterjesztési célból szcenírozott
népnevelő döbbenetet láttunk.
Akkor pedig kár volt kihagyni,
hogy vízből és „sztárokból” ne
próbálkozzunk gasztronómkod-
ni, ha nincs a Bunsen-égőnkben
spiritusz.               – SZILVER OTTÓ

Nem érdemes korán hazamenni, mert tanúja leszel
valaminek, ami nem nyomasztana, ha nem látnád.
Mert mennek ezek a sorozatok. Mindegy, csak spa-
nyolul vagy portugálul tátogjanak, hogy a mi x+1-
ik szinkronvonalunk dicső hangrezegtetői rápojá-
cázhassák latin-amerikai udvartartások hápogó
cselédjeit, unatkozó cicababáit, skatulyapasijait. 

Jómodor@hu

Vízzelfõzés@hu
Kritikán alulKritikán alul

É

D Súgnám, hogy 
a digitális turistaka-
merák ennél már
tisztább felvételt

produkálnak
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Kalap légi ó!

Nagycsákók

Feketézõ

Hídlezárós füvezés Vakumen

Dézsa vû Jó étvágyat!

A szó elszáll, a lufi marad Fõmenü

Itt vagyunk, megérkeztünk. Hogy törté-
nelem volt a nap, biztos. Hogy a törté-
nelmi naphoz méltóan ünnepeltünk-e,
már nem annyira. Lapunk ott volt a
Hősök terén, a mezőnek álcázott Sza-
badság-hídon, az időkeréknél. Aztán a
megszokott eseményeknek kijáró méltó-
sággal vegyültünk el a puritán állami
mercédeszek, a szegfűs lufik, a csákóvá
alakított Népszavák világában. A vá-
rosligeti szocialista majálison. Ahol
azon is eltöprengtünk, hogy Európára
még egy kicsit várni kell. – A Szerk.Csillagszórás
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ár a braziloknak is tet-
szett a meccs ötlete, hi-
szen régóta szerettek vol-

na pontot tenni a „magyar
problémára”, azért megkérték
az árukat. A kért egymillió dol-
lár ellenére mégis lehet, hogy
az MLSz anyagilag is jól jött ki
a futballünnepből: kissé fura
körülmények között megnyitot-
ták a Puskás Stadion felső karé-
ját, a 44 ezer jegy elfogyott az
első pénztárnapon, valamint a
meccset több kontinensen is
közvetítették. A meccs előtti
utolsó magyar gól Esterházy
Márton jóvoltából került a bra-
zil hálóba 1986. március 16-án,

a meccs 73. percében. Igaz, ak-
kor más volt a magyar foci alap-
zaja; a néhány hónappal későb-
bi mexikói vébére titkos esélyes-
ként mentünk, akkor is, ha az
irapuatói 6:0 lett a vége. Az új
szövetségi kapitány „merjünk
nagyot álmodni” alapon állt ki
a világbajnok invitálása mellett,
és valóságos sportdiplomáciai
sikerként könyvelhetjük el a
meccset. 

Miként Gordiuszban
Lothar Matthäus tulajdonkép-
pen nem megváltoztatta, ha-
nem újragondolta a magyar vá-
logatottat. Évtizedek óta nem

volt arra példa, hogy a másod-
vonalból hívtak a keretbe játé-
kost, és az is rég fordult elő,
hogy vesztes helyzetben,
kamikáze-szemlélettel, egyszer-
re négy (!) csatárral támadunk.
Ez történt februárban a romá-
nok ellen; a húzás következté-
ben ugyan kaptunk még kettő
gólt, de a (nekünk) forradalmi

felfogás lényege, miszerint
mindegy, hogy 1:0-ra vagy 8:0-
ra kapunk ki – logikusnak tű-
nik. A futballszakma vezetésé-
ben és a sajtóban az első pilla-
nattól kezdve előfordulnak kri-
tikus hangok – az első igazolá-
sára elég Mezey György Urbán
Flóriánnak címzett, „Mit gon-
dolsz vazze, te vagy a Mateusz?”

Csak a vak nem látja: alakul a nemzeti tizenegy

Mérlegért csapatot

Magyarország – Brazília 4:2
(vb-negyeddöntő, 1954, Bern)
Gólszerzők: Kocsis (2), Hideg-
kuti, Lantos ill. Santos, Julinho
Magyarország – Brazília 3:1
(vb-csoportmérkőzés, 1966,
Liverpool) G.: Bene, Farkas,
Mészöly ill. Tostao
Brazília – Magyarország 0:0
(barátságos, 1971, Rio de Janeiro)

Magyarország – Brazília 3:0
(barátságos, 1986, Budapest)
G.: Détári, Kovács K., Ester-
házy
Magyarország – Brazília 1:4
(Budapest, 2004. április 28.,
barátságos) Gólok: Torghelle
ill. Kaká, Luis Fabiano (2),
Ronaldinho

Kitűnő mérleggel léptünk pályára április 28-án
a világbajnokok ellen. Addigi négy meccsünkön
veretlenek voltunk, és csupán egyszer ikszel-
tünk a dél-amerikaiakkal (lásd Az eddigi magyar-
brazilok). 

B
Az eddigi magyarbrazilok
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fejlécű hisztijét említeni, a má-
sodikra egy friss Index.hu-
anyagot hoznék fel. A szerző
azt írja: komoly hátrány, hogy 6
játékos is alsóházi csapatból ke-
rült a keretbe. A szerző elfelejti,
hogy az angol válogatott fiatal
csatárzsenije a 15. helyen álló
Everton játékosa, hogy a tavaszi
idény egyik legjobb mutatójával
bíró Zalaegerszeg decemberben
még az utolsó helyen állt, vala-
mint hogy a másodvonalbeli
Bp. Honvéd egy sor NBI-es csa-
patot ütött ki a kupából. A ma-
gyar bajnokság – júliusig – túl-
ságosan szakaszolt; egy csapat
(és a játékosok!) erősségét nem
a helyezésből lehet megállapíta-
ni, sajna. Szóval tessünk már ne
sírni, és észrevenni, hogy egy
ideje minden meccsünkön van-
nak biztató, harcos húszpercek,
és mindez gyakorlómeccseken,
változó összeállítás mellett.

A nagy meccs elõtt
A meccs előtti vasárnap B-csa-
patunk a vb-nyolcaddöntős Ja-
pán B-csapatával játszott, és
nyert. Szerencsésen, vitatható
büntetővel, de egy rakás olyan
játékossal álltunk fel, akik előt-
te sose játszottak együtt. Két
újonc is gólt szerzett első válo-
gatott meccsén! Nagyon érző-
dik Fehér Miklós hiánya (az
úgymond elsőcsere-csatár poszt-
jára rengeteg pályázó van, és
egyik sem olyan jó, mint ő volt),
ráadásul épp az egyik legfonto-
sabb játékos, Lisztes Krisztián
lesérült egy német bajnokin –
fél évre. Még mindig a védel-
münk a leggyengébb, és ezen
sajnos Matthäus sem tud változ-
tatni (igazából a Gellei-féle eb-
selejtező-csapat is a két stabil
védő, Urbán és Gyepes sérülése
után szerepelt le). Matthäus va-
lószínűleg lelép a vébé-selej-
tezők után. Viszont amióta ki-
adta a jelszót, hogy bárki beke-
rülhet a válogatottba, nem le-
het nem észrevenni, hogy egy
sor 17-20 éves tehetség tűnt fel
a magyar mezőnyben – renge-

teg góllal! Csak nyerhetünk a
brazilok ellen, még ha ki is ka-
punk – na, így keltünk fel szer-
dán.

Magyarbrazil 2004
Az eredmény 1:4. És gyorsan te-
gyük is zárójelbe. Á, dehogyis:
nem az a szöveg jön, hogy az
eredmény nem fontos, a brazi-
lok ellen ez is szép. Egy formá-
lódó válogatottról sokkal többet
elárul az edzőmérkőzés statisz-
tikája, mint az eredmény. Ak-
kor lássuk. Komoly helyzetek
száma: azonos nagyságrend.
Szögletarány: egál. Leshelyzet:
azonos nagyságrend. Labdabir-
toklás: nagy brazil fölény. És
ami nem  mérhető, küzdőszel-
lem 3 gólos hátránynál: igazán
példás. Csapatkohézió: meg
nem értési zavarok. Többség-
ben az erények – ki gondolta
volna ezt fél éve? Nem mélta-
tom, hogy gólt rúgtunk (rúgott
Torghelle Sándor), hiszen ép-
pen annyi szerencse kellett hoz-
zá, mint amennyi kellett volna
vagy három hasonló helyzet-
ben, és ugye, ha ezt se, akkor
azt se. A veretlenségnek oda; fe-
ne bánja. A lényeg a nyújtott já-
ték képe, amellyel a világrang-
listán húsz-harminc között len-
ne helyünk. Két dolog még: a
második félidő eredménye (1:1)
azért is érdekes, mert úgy lett
eredményesebb és szebb a játé-
kunk, hogy a pályán lévő csa-
pat átlagéletkora nem érte el a
24 évet. Az RTL élő sms-
kérdésére, miszerint kijutunk-e
a vébére, amellett emelkedett
45%-ról 57-re az igen-szavaza-
tok száma, hogy a szavazás ide-
je alatt éppen csúnyán (a 4:1 el-
vileg ilyennek minősül) verték a
válogatottat. Na, ezért is mind-
egy ez a négy-egy. Az, hogy Ve-
rebes szakkommentátor a 80.
percnél észrevette, hogy már
csak tíz perce van kritizálni, ne
zavarjon senkit. Ezt a játékot
nem tudta volna más edző ki-
csiholni ebből a magyar me-
zőnyből, és passz.           – A. V. 

Gera Zoltán (FTC)
Sokak szerint az egyetlen, itt-
hon játszó, de külföldön is piac-
képes futballistánk. A csatárok
mögött, irányítóként játszik, ki-
számíthatatlan megoldásokra
képes. Viszonylag fáradékony.

Szabics Imre (Stuttgart)
Futballjelenünk legnagyobb re-
ménysége – nagyon szépen
kezdte a Bundesliga-szerep-
lését, azonban az utóbbi hóna-
pokban csapatában háttérbe
szorult. A kapu előtt gyors, a vá-
logatottban rendkívül gólerős.

Lisztes Krisztián (Werder
Bremen)
Irányító középpályás, valószí-
nűleg német bajnok lesz az
idény végén. A brazilon nem
vehetett részt igen súlyos sérü-
lése miatt – valószínűleg fél év
kihagyás után, ősszel csatla-
kozhat újra a kerethez.

Kenesei Krisztián (Gouan
Peking)
A gólkirályként Kínába szer-
ződött Kenesei évek óta a válo-
gatott stabil kezdőcsatára. A
kínai kupadöntőben két gólt
rúgott. Szögletei, szabadrúgá-
sai életveszélyesek.

Böőr Zoltán (Debrecen)
Szélvészgyors balszélső, ko-
moly része volt a Debrecen

nemzetközi menetelésében.
Sérülésekkel bajlódik, de az új
szezont már teljes értékű csa-
pattagként kezdheti.

Bodnár László (Arszenal
Kijev)
Jobboldali középpályás. Élete
legjobb játékát nyújtja a
Matthäus-válogatottban. Gyors,
motivált és alázatos egyszerre,
pontosan ível a kapu elé.

Huszti Szabolcs (Sopron)
A Fradi, talán tévedésből fél
szezonra kölcsönadta alig
húszéves játékosát a Sopron-
nak, ahonnan ő bejátszotta
magát a válogatottba. Első
meccsén mindjárt gólt rúgott,
gólpasszt adott és az egész me-
zőny legjobbja volt.

Juhász Roland (MTK)
Mint ahogy Szabicsot annak
idején, a csatárként-védőként is
bevethető, majdnem két méter
magas Juhászt is szinte a nép
követelte be a válogatottba. Első
meccsén góllal mutatkozott be.

Torghelle Sándor (MTK)
Nulla önuralommal bíró, ag-
resszív és gólveszélyes csatár;
pályára lépése kétesélyes: vagy
gólt rúg, vagy kiállítják. A
Matthäus-csapathoz viszont ta-
lán épp az ilyen mentalitás
passzol.
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A brazilok áttörték a magyar falat

A mi kis kulcsaink
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Megújult lapunk trendivé válásának fontos lépcsője, hogy mostantól mi is rátegyük politikától izzadt keze-
inket a hazai autópiac ütőerére. Nekiveselkedve a feladatnak mivel is kezdhetnénk mással, mint az Alfával... 

bben a hónapban a most tavasszal Ma-
gyarországon bemutatott Alfa Romeo
GT-t szerettük volna tesztelni. De saj-

nos a professzionalizmus a legnagyobb szán-
dékunk ellenére sem szegődött a nyomunk-
ban. Hiába a telefonos egyeztetés, hiába a le-
fixált tesztvezetés, a megbeszélt időpontban
tesztautónknak más elfoglaltsága akadt. Így
hát maradt a szalonspicc.

A szalonban aztán megnyugodhattunk,
ez a kocsi önmagáért beszél. Olyan, mint egy
gyönyörűen felöltözött nő az utcán. Nincs
mit hozzátenni. Magunkon kívül. Sőt még
azt sem bántuk igazán, hogy nem próbálhat-
tuk ki. Ilyen belépő után a tesztvezetés már
biztos, hogy csalódást okozna. Hasonlóan a
példabeli gyönyörű nőhöz, akit néha bűn
megfosztani a ruháitól. Ellentétben mond-
juk a Hondával, ami ahhoz a nőhöz hason-
lít, akivel több időt tölt az ember az ágyban,
mint az utcán.

No de térjünk vissza az Alfához. Az első
ránézésre látszik, hogy a formát és a külső-
ségeket megálmodó Bertone design – csapat
nem mutyiból kapta munkát a Fiat csoport-
tól. Ezt a tökéletesen kidolgozott vonalveze-
tést még matchbox-kivitelben is megsüvegel-
nék minden menő óvodában. És bár a GT
prospektusa szerint az autó oldal- és hátul-
nézete „az egészségesen agresszív stílust”
követi, mi inkább a sportosan elegáns jelzők-

re szavaznánk. Annál is inkább, mert egy ve-
zető- és utasoldali relációban az „úgy
szájbaverlek, hogy felreped az állad” helyett
inkább a „jó, akkor ma délután találkoz-
zunk az aquincumi squash pályánál” párbe-
szédet tudnánk elképzelni.  

Az Alfa formatervezői az autó orrán talál-
ható pajzs alakú hűtőmaszkra jól hangsú-
lyozott ezüst sújtásokat tettek. Olyannyira,
hogy a politikailag érzékenyebb elemzők
akár Szabó Albert vagy a Vér és Becsület ke-
ze nyomát is gyaníthatják az új árpádsáv-
imitáció mögött. A teljes orrszerkezet egyéb-
ként tökéletesen emeli ki az autó ördögi vo-
násait. Elhúzott lámpák, fekete rácsok, pad-
kaszintre szerelt indexlámpák karakteres
élénkséget adnak az autónak.

Épp testben épp lélek, tartották a régi ró-
maiak, de az újak is megfogadták a tanácsot.
Az autó külseje harmóniában van a belső tér
vonalaival. A műszerfal fekete és krómezüst
kombinációja, az ízlésesen megtervezett  kör
alakú kijelzők, a jakuzzik kényelmét meg-
idéző bőr ülések teljesen szükségtelenné te-
szik a Wunderbaum, a bólogató kutya, a ki-
lós rózsafüzér vagy akár Maruzsi Team mat-
ricák használatát. Ezzel egyszerűsítve le a
sufnituningban megfáradt hazai autós társa-
dalom belsőépítészeinek feladatát.    

Persze az ára korántsem mérsékelt. Sőt a
félreértések elkerülése végett még Daewoo

Matizt sem számítanak be egyelőre egyetlen
akcióban sem. Azonkívül így tavasszal a ta-
risznyás bölcsészeknek is inkább valami
könnyebben finanszírozható csajozási trük-
kön kell törniük a fejüket, ugyanis egy
komplett öt évfolyamos néprajz szak egész
évi tandíjhitele is csak az alapfelszereltségű
kivitelre lenne elég. Bár ez is magába foglal
2000 cm3-t, 165 lóerőt és 6.3 literes átlagfo-
gyasztást, függönylégzsákokat, klímát, ABS-
t, VDC-t és sok apró hasznos kütyüt. Pénz-
tárcakímélés végett nekik inkább a „Ne ha-
ragudj, megmondhatom mennyi az idő…”
felütésű ismerkedési panelt javasoljuk. 

Az autót brókereknek, kábelezésben
megfáradt valutaügynököknek, Torschluß-
pánikban szenvedő ötvenes ügyvédeknek
(nekik kifejezetten a piros színűt), jól menő
étteremtulajdonosoknak és hosszabb ideig
Olaszországban élt diplomatáknak ajánl-
juk.

Az autóban kifejezetten ellenjavalt a ba-
jusz és a focistahaj viselése, sőt célszerű ke-
rülni a műbőr autóstáskát és az atlétatrikót
is. Viszont bebújós makkoscipő zokni nél-
kül a latin tempóra való tekintettel – bár
határeset – elfogadható.

Összefoglalásként megállapítható, hogy
autóskártya játékban az új Alfa Romeo GT
külalakra mindent visz. A többi meg csak
technika kérdése.                   – NOVÁK TAMÁS

Bemutatjuk az Alfa Romeo GT-t

Teszteletlenül 
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ások sört főznek porból
otthon titkos recept alap-
ján, elhajtva az asszonyt a

tusoló környékéről, ahol is a nagy
dolgok történnek. A gombászás
azonban nem küzdötte be magát
a Kopaszodó apukák hobbija kézi-
könyv tartalomjegyzékébe sem. 

A közgondolkodás sztereotípiái
alapján gombászni még ma is csu-

pán széplelkű kisnyugdíjasok ke-
reset-kiegészítő bíbelődése,
ilyeténképp egy polcon a helye a
horgolással és a keresztrejtvény-
fejtéssel. Pedig a tettrekész és fel-
készült gombász kiváló vacsorák
alapanyagát szerzi be és kiváló tör-
téneteket tud. Mi magunk a kellő
vértezet nélkül mentünk bele egy
gombaszaki-italozgatásba. 

Elsőre addig jutottunk, hogy a
gomba nem állat, de nem is nö-
vény. Innen az asztaltársaság, tám-
pontot keresgélve, az általános is-
kola hatodik osztály biológia törzs-
anyagáig nyúlt vissza, s ha nem si-
et segítségünkre egy agrárterüle-
ten doktorátust szerzett pajtá-
sunk, bizony ezt a kérdést is a Ber-
muda háromszög talányai között
tartanánk számon. Házi mikoló-
gusunk szerencsére felidézte az
autotróf és heterotróf táplálkozás
közti lényegi különbséget, szót ej-
tett a növényektől eltérő testfelépí-
tésről, a trofikus szint, illetve a
sejtfal anyag különbözőségeinek
ecsetelésekor azonban ismét ki-
hullott kezünkből a megtalálni
vélt fonál. 

A tapasztalat mondatja velünk,
a gombászás, mint kiváló időtöl-
tés, nem csak a mi gondolatisá-
gunkra hatott megtermékenyítő-
leg. Kedves ismerősünk a családi
legendárium egyik legszebb emlé-
két felidézve a praktikum vizeire
navigált át, mikor is mindannyi-
unk Apa Bácsijának gombászást
forradalmasító gyakorlatát tárta
elénk. Apa Bácsi – aki ülve, felső
madárfogással mosogat a konyhá-
ban –, a gombáknak sem kegyel-
mez. Szörnyű gépsárkányán az er-
dő melletti lelőhelyre kormányoz,
hogy kiemelje környezetéből a ka-
laposokat. Trabi anyósülésén a
kosár, mély talajon gombát meg-
céloz, sofőroldali ajtót kivág, kiha-
jol és begyűjt, kosárba hopp, aztán
egyesbe, padlógáz, majd irány a
következő gomba. (Egyébként Apa
Bácsi egyik fia autószerelő, aki
szerint a gombászás mély terepen

és a kuplungtárcsa egymással ösz-
szebékíthetetlen két fogalom. Az
öreg kényelemelvűsége azonban
nem ismert határokat.)

A gépesített gombászat helyett
magunk inkább az eső utáni puha
humuszos erdők bakancsos bejá-
rását ajánljuk jó szívvel. Ennek el-
sősorban a jó levegő, a rendszeres
testmozgás, illetve az erdővel kap-
csolatos közhelyekhez való vonzal-
munk az oka. A gombászás kultu-
szának megteremtéséhez hosszú
és rögös út vezet. Ennek első mér-
földkövéhez már elérkeztünk. A
különböző gombafajokat még
nem ismerjük (kivétel ez alól a pi-
ruló őzláb), de már szeretjük. A
gomba közvetlen közelsége aztán
a magunkfajta természetbúvárt el-
bizonytalanítja. Teljességgel isme-
retlen, de szép és kívánatos. Kinek
ne lenne ismerős az érzés, itt élet
és halál kérdésében kell dönteni.
Aztán persze a dolgok rendje s
módja szerint leszedjük, nem gon-
dolva a nem is olyan távoli jövőre.
A túra végén aztán színpompás
kollekciónk, a nejlonszatyiban
elrenyhülve, nyálkás masszává lé-
nyegül át. Ételként való elkészíté-
sére már csak bágyadtan utalunk
este, hogy aztán az egész visszatér-
jen az anyaföldre. Így lesznek az élő-
világ büszke lebontóiból mázsa-
szám petyhüdt lebontandók és így
vész el a világ dicsősége mellett a mi-
énk is. Azzal nyugtatjuk magunkat,
hogy úgyis ősszel van az igazi gom-
baszezon. Addig átolvasnunk né-
hány könyvet, s hogy a kultusz irán-
ti fogékonyságunk se lankadjon, rá-
böngészünk párszor a szarvasgom-
ba.hu oldalra. – AMBRUS BALÁZS

Szép lelkű nyugdíjasok, a mikológia és a padlógáz

Kalapot le!
A szabadság szelének elmúlt 14 évi lengedezése
számos, a kommunizmus idején száműzött fogla-
latosságnak szerzett újra polgárjogot. A disznóvá-
gás betört a nagyvárosokba, kiskerttulajdonos
pörzsöl a XI. kerületben, miközben elégedetten
gusztálja az IFA kerékabroncsba ültetett petúniáit.

M

4. § (2) Magánszemély szárított
gombát közvetlen lakossági fo-
gyasztásra csak gombaszárítási
céltanfolyam elvégzését igazoló
bizonyítvány birtokában vagy
ilyen bizonyítvánnyal rendelke-
ző szakértő folyamatos alkal-
mazása esetén árusíthat.

5. § (2) A piacon eladásra
szánt szabadon termő gomba
teljes készletét az eladó az árusí-
tás megkezdése előtt köteles mi-
nősítésre bemutatni a szakellen-
őrnek. A szakellenőr az emberi
fogyasztásra alkalmatlan gom-
bát térítés nélkül lefoglalja és a

megsemmisítésről gondoskodik,
az árusítható gombatételről pe-
dig fajonként árusítási enge-
délyt állít ki.

(3) Az árusítási engedély az
eladó nevét, lakhelyét (székhely-
ét), a gombafaj nevét, tiszta sú-
lyát, az engedély keltét, továbbá
a szakellenőr aláírását és bélyeg-
zőjének lenyomatát tartalmazza.

8. § (3) Étel készítésénél a
nyers gombát a vásárlástól
számított 24 órán belül fel
kell használni és addig hűtő-
térben vagy szellős, hűvös,
száraz helyen kell tárolni. A
gombás készétel – a hideg-
konyhai termék kivételével –
csak a készítés napján értéke-
síthető.

Miniszteriális szöszölés
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kávézók asztalainál hely-
béliek sziesztáznak és
olykor élénk társalgásba

kezdenek furcsa, hangzásra
egyáltalán nem spanyolos, néha
kifejezetten szlávosan csengő
nyelvükön, mellettük román
bevándorlók harmonikáznak.
Útitársammal – délidő lévén –
betérünk egy jellegzetesnek
tűnő, eldugott kisvendéglőbe, és
az ebédért kizárólag portugálul
beszélő vendéglátónknak
kevesebbet fizetünk, mint
Pesten akárhol. Portóban va-
gyunk, Portugália második leg-
nagyobb városában, az egykori
gyarmatbirodalom egyik szülő-
helyén, a kiváló borok hazájá-
ban, melyet az angolok valami-
ért Oportónak neveznek. Maga
az ország is e városról kapta a
nevét (a későbbi Portónak ere-
detileg Cale, majd Portucale
volt a neve). Portó gyönyörű vá-
ros, és egészen különleges törté-
nelmi hangulata van. Az építé-
szeti stílusok széles választékát
kínálja, kihagyhatatlan látniva-
ló a dóm, a fél tonna arannyal
díszített ferences templom és

Portó gazdasági hatalmának jel-
képe, a mindenféle irányzatot
tükröző, gyönyörű arab mintás
terméről híres Kereskedelmi
Kamara épülete, hogy a belvá-
ros látképét meghatározó hida-
kat ne is említsem. Ez utóbbiak
– és persze a meredek folyópart
világhíres panorámája – megte-
kintésének legjobb módja, ha
hajóra szállva teszünk egy rövid
kirándulást a Douro folyón. A
kötelező belvárosi séta alatt
azért kiderül, hogy nem csak
gazdag és kövér kereskedők lak-
nak itt, hanem bizony komoly
alvilág is lüktet a város
szívében…

Az országban egyébként ha-
gyományosan itt a legerősebb a
politikai-nemzeti öntudat, és ez
most, az 1974. áprilisi forrada-
lom, a jobboldali diktatúra le-
rázásának harmincadik évfor-
dulóján különösen megmutat-
kozott. Annál is inkább, mivel e
jeles nap majdnem egybeesett
az FC Porto nemzeti bajnokság-
ban aratott győzelmével, így
testközelből figyelhettük meg,
hogy is mulat a portugál

többezredmagával az éjszakai
Portó utcáin. No meg a követ-
kezményeket is: a nagy mulato-
zást ugyanis természetesen ki-
sebb, mediterrán temperamen-
tumtól fűtött csetepaté követte,
amit civilizáltan visszafogott
rendőri intézkedés tett rendbe
(grúz barátom meg is jegyezte:
ha a rendőrt náluk így merik
lökdösni, ott bizony nagy való-
színűséggel puskacső nem ma-
rad szárazon…). És ha már a fo-
ci szóba került: épül a Porto új
stadionja is az EB-re, és úgy ál-
talában az egész városban fel-
újítanak vagy építenek valamit;
új reptéri terminált, szállodá-
kat, utakat és – metrót. Mert
2006-ra bizony az is lesz Portó-
ban, nem is akármilyen. Kell is
egyébként, mert forgalmi dugó
az bőven akad, még az éjszaka
kellős közepén is araszoltunk
órákat a belváros szűk kis utcá-
iban.

És ha már Portó, röviden szó
kell essék a méltán híres borok-
ról is. A Douro-völgyi borok tör-
ténete hosszú évszázadokra

nyúlik vissza, hírük már a kö-
zépkorban kontinenseken ívelt
át. A hagyományos „Vinho do
Porto” különböző évjáratú bo-
rok keveréke, erőteljesen édes
gyümölcsízzel, mely a borkósto-
lón élvezkedő magyar látogatót
egyértelműen Tokaj szőlővesz-
szeinek nektárjára emlékezteti.
A város rakparti negyede szin-
tén kihagyhatatlan látványos-
ság, a folyóparton kikötött ha-
gyományos borszállító bárkák
mögött feltűnnek a nagy, rend-
szerint külföldi borforgalmazó
vállalatok cégérei, melyek alatt
az érdeklődő – és szomjas – lá-
togató saját érzékeivel is megta-
pasztalhatja az édes nedűt. Na
és persze ha már ott van, jól be
is vásárolhat belőle, méghozzá
kifejezetten olcsón.

Aki tehát megteheti, minden-
képpen látogasson el Portóba,
nem csak a gasztronómiai élve-
zetek kedvéért, hanem mert,
bár erről eddig nem beszéltem,
a portugálok vendégszerető, vi-
dám és barátságos nép. 

– RUMI TAMÁS

A tavaszi forróságban meztelen kisgyerekek
ugrálnak önfeledten a Douro vizébe, ügyet sem
vetve a bámészkodó turistára. A rozoga, közép-
korból itt maradt házak előtt száradó lepedőket
lenget az óceán felől fújó szél, a Nap megcsillan a
rozsdás parabola-antennák peremén. 

A

Ha eljutunk Portóba, a környéken is érdemes
szétnézni: semmiképpen ne hagyjuk ki a közeli

Guimaraes látványosságait, ez a település ugyanis Portugália
történelmi fővárosa és az első portugál király székhelye (akit
egyébként érdekességképpen a Lusiadas, a portugál nemzeti eposz
egy magyar király fiaként emleget). Megragadó kisváros temp-
lomokkal, várral, múzeumokkal, történelmi atmoszférával. Ja, és
persze stadionnal, merthogy ide is építenek egyet az EB
jegyében. 

A repülőtér mellett fekvő Maia is sok érdekes látnivalót tarto-
gat, nagyszerű állatkertje van például, lajhárral meg kenguruval.

Szállodának tudom ajánlani a Hotel Vila Galé címűt, én ott lak-
tam, szép volt, jó volt. A 15-ik emeletről nézve felejthetetlen az
óceánba süllyedő napkorong látványa.

Étteremből pedig bármelyik jó, különösen azok, melyek nem
kifejezetten turistákat vesznek célba. És még egy gyakorlati tudni-
való utazni vágyók figyelmébe: ősztől a TAP – Air Portugal
közvetlen járatot indít Lisszabon és Budapest között.

Helyek

Porto, a gyarmatbirodalom szülőhelye

Bor, foci, vidámság

P U N C S . Y O - H E L YP U N C S . Y O - H E L Y

Napfény, édes élet garantált a festõi szépségû Portóban
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aguk itt mind románok?
– bökte oda a kérdést a
magyar–szlovén határon

a morózus útlevélkezelő. Nem
kérem szépen, mink magyarok
vagyunk mind, csak tudja, van
köztünk egy román állampolgár
is – válaszolta egyikünk. Ja! Jó'
van, csak mer’ hát itt van egy ro-
mán útlevél is – riposztolt a ha-
tárőr. Majd eltávozott. Szeren-
csénkre. Ugyanis a történelmi ta-
nulmányokkal bővített mélyfilo-
zófiai társalgásnak a mi részünk-
ről nem lett volna adekvát folyta-
tása. A szlovén kolléga már nem
volt ennyire kíváncsi – valószínű-
leg ő jobb volt történelemből –,
egykedvűen intett, hogy mehe-
tünk.

Lendva Szlovénia északkeleti
kiszögellésében, a Mura folyó
mellett a síkságból kiemelkedő
Lendva-hegy lábánál található. A
szőlővel telepített hegyről tiszta
időben egyaránt ellátni horvát és
magyar területre is. Igazi több-
nyelvű és többkultúrájú (lib.:
multikulti) terület. Évszázadok
óta él itt egymás mellett magyar,
szlovén és horvát. Kialakítva a
néhol mulatságos keverékszava-
kat, amelyeket már Erdélyből jól
ismerünk. (Pl. lájos punga. Meg-
fejtés: 1 lej értékű nejlonszatyor,
még a Ceausescu-időkből.) Itt a
trojicai hódít. Ebben az esetben
egy szlovén szó kapott magyar
ragot. Na de nem azért jöttünk
Lendvára, hogy nyelvészked-
jünk. Alámerülünk a lendvai éj-
szakában. És mivel a kirándulá-
sunk napján a szlovén nemzeti
tizenegy meccsel, a szabad ülő-
helyek megszerzése némi nehéz-
séget okoz. A végeredmény 1–1.
Mármint a meccsnek. (Kis sport-
történet: tavaly augusztus 20-án,
a közeli Muraszombaton, épp a
szlovénok ellen szerezte utolsó
válogatottbeli gólját a januárban
tragikus körülmények között el-
hunyt Fehér Miklós.) Mi teljes
győzelmet aratunk az ülőhelyek-
kel kapcsolatban. Az idő múlása
és az elfogyasztott kitűnő lendvai
bor minket is bátrabbá tesz. Ösz-

szeismerkedünk néhány helyi
magyar fiatallal, akik készséggel
tárják elénk szűkebb pátriájuk
(politikusok beszédében néha
pátriárkájuk) történetét. 

Lendva város egyben a róla el-
nevezett kerület központja is,
majd 14 ezer lakossal és 26 tele-
püléssel. A nemzetiségileg vegyes
területen a szlovén mellett a ma-
gyar is hivatalos nyelv, amely
azért annyira nem hivatalos,
hogy a város honlapja magyar
nyelven is megjelenjen. Maga a
történelmi város magyar többsé-
gű, de szlovén a polgármester.
Köszönhető ez annak, hogy a
furfangos szlovén közigazgatás-
zok a városhoz csaptak egy-két
szlovén többségű falut is (a mód-
szert lásd még a szlovákiai köz-
igazgatási reform vagy a román
megyebeosztás címszó alatt).

Lendvát, leánykori nevén
Alsólendvát a Bánffyak tették
naggyá a koraújkor hajnalán.
Ekkor vált a város Zala vármegye
délnyugati centrumává. Rövid
Nádasdy-intermezzo után a vár a
XVIII. század elején az Ester-
házyak birtokába került, akik a
pletykák szerint az I. Lipót iránt
érzett hála és szeretet jeléül L-
alakban újították fel a várat. A
török kiűzése utáni időkből szár-
mazik a Csonka-dombon – a
Gludovácz  család által – épített
kápolna, amely ma is őrzi Hadik
Mihály hadvezér múmiáját. Ha-
dik Mihály vesztét – a helyiek el-
mesélése szerint – a szerelem
okozta. Hadik a törökkel vívott
egyik csatában súlyosan megsé-
rült, majd a környéket behálózó
alagutakon menekült a lendvai
vár kapujáig. De azt a várkapi-

tány nem nyitotta meg előtte,
ugyanis ferde szemmel nézte a
lánya és Hadik között már koráb-
ban kialakult szerelmi kétszöget.
Hadik szegény tovább menekült,
de csak a szomszéd dombig ju-
tott, és meghalt. 

A város a Monarchiában kez-
dett ismét fejlődni, itt létesült a
Monarchia első esernyőgyára.
Rövid fejlődés után Lendva is-
mét álomba merült. A trianoni
békeszerződés értelmében a tele-
pülés a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság része lett, és mivel
határmenti helységről volt szó, a
fejlesztésekről évtizedekre le-
mondhatott. Ez még ma is érez-
hető. Lendva és környéke Szlové-
nia legelmaradottabb térsége. Az
országban itt a legmagasabb a
munkanélküliség, bár kiutat je-
lenthet a gyógyvíz és a bor. Az
előbbit szállodák építésével és a
fürdő bővítésével, az utóbbit a
borút létrehozásával és a bortu-
rizmus fejlesztésével kívánják el-
érni. Minket ez utóbbi foglalkoz-
tatott erőteljesebb mértékben, s
mivel az újdonsült barátaink
egyike (illetve családja) egy ilyen
fellendülőben lévő borútállomás
tulajdonosa volt, az éjszaka hát-
ralevő részét szürkebará-
tok, ezerfürtűk, olasz- és rajnai
rizlingek társaságában töltöttük.
A másnapi nehéz ébredés után
következett az igazi városnézés.
A fent már említett vár és kápol-
na után következett a városköz-
pontban található – Szent Kata-
lin tiszteletére – 1749 és 1751 kö-
zött emelt újtemplom, mellette a
millenniumi Szent István szobor.
Városnézésünket a belváros kö-
zepén több éve üresen álló,
Makovecz Imre által tervezett
művelődési központ – pénzhiány
miatt – befejezetlen épületének
megtekintésével zártuk. Hazain-
dultunk. A határ magyar oldalán
a tegnapi határőr állt. Megismert
minket. Á maguk azok! A romá-
niai magyarok! Kezelte az útleve-
leket, majd jó utat kívánt. Össze-
néztünk. Volt értelme.

– HEGEDŰS ZOLTÁN

Egy elfeledett kisváros

Lendva
A brazil kávéültetvények drasztikus csökkenése
miatti aggodalom, a tajvani csirkevész, valamint a
turizmus iránt érzett hallatlan és osztatlan
lelkesedésünk arra késztette szerkesztőségünk
krónikus kilométerhiányban szenvedő munkatár-
sait, hogy új rovattal lépjenek a tisztelt
nagyérdemű elé. Az újszülött a keresztségben a
Terepjáró nevet kapta. Nem kell megijedni,
Kedves Olvasó, új sorozatunkkal nem a Land
Roverek világába, hanem a Kárpát-medencébe
kalauzoljuk Önöket. Első kirándulásunk a szlové-
niai Lendvára, a muravidéki magyarság szellemi
és kulturális központjába vezetett. 

M
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l a feltalálókat, a háborús hősöket, az
olimpiai bajnokokat, a bőkezű mecéná-
sokat és a szívtelen uzsorásokat, a 

könnyű színésznőket és a tiszta szívű konver-
titákat, mindenkit. A felnőtt férfiakat nem
mind, ők akkor már munkaszolgálatban vol-
tak: sokuknak ez lett a szerencséje. Ők ma-
guk sem hitték volna, s amikor az utolsó tég-
lagyár, az utolsó pajta, és az utolsó vasúti pe-
ron is kiürült, amikor csak a forró nyári szel-
lő csapkodta az üres zsinagóga ablakait – az
ajtókat lepecsételték, hiszen az már kincstári
tulajdon lett –, és csak egy buta kis csirke sza-
ladgált az üres baromfiudvaron a
Weiszéknél, na akkor egy pillanatra csönd
lett. Akkor, 1944 júliusában, az Úristen leve-
gőt vett és lapozott egyet. Véget ért Ady kor-
roborija, a zsidó–magyar nász, az asszimilá-
ció, nem voltak már vidéki zsidók Magyaror-
szágon. Nem voltak már zsidó kocsmárosok,
akiket Petőfi annyira utált, nem voltak élel-
mes skriblerek, bölcs tanítók és jószívű mozi-
sok. Az ő emlékeik között járunk, gyomverte
temetőkben, vakolat alól kibukkanó, kopott
feliratok alatt. Ittmaradtak a caddikok (tu-
dom, a többesszám helyesen: caddikim) sír-
jai, az üres zsinagógák: valamelyikből mozi
lett, valamelyikből képtár vagy rom. Azok a
kevesek, akik visszajöttek, csontsoványan, be-
süppedt szemgödrökkel, tetoválással a karju-
kon, nem szívesen maradtak e kísértetjárta
helyeken. A főváros szerencsésebb volt, mert
az a korlátolt öregúr, akit Magyarország kor-
mányzójának neveztek – és most tényleg
mindegy, milyen okból –, már nem engedte
el a budapesti zsidóságot.

Hatvan év telt el azóta. Nem mi deportál-
tuk őket, de magyarok tették ezt 437 600 má-

sik magyarral. Ha kell nekünk a magyar tör-
ténelem, a múlt, a hagyomány, a közösség
(kell), akkor erről is kötelességünk beszélni.
Az emlékezés mindannyiunké, és az emléke-
zés egyetemes. Mert az úgy nem megy, hogy
azt mondjuk: az 1910-es népszámláláson
mért 54% magyarba beleférnek a zsidók,
meg ha büszkülni kell a Nobel-díjasokkal,
akkor üstöllést magyarok lesznek ők mind,
egyébként meg nem mink voltunk, hanem
az Eichmann meg a Szálasi. A buta öregúr
által jogszerűen kinevezett magyar királyi
kormány tette, az erősen megrostált m. kir.
tisztviselői kar és m. kir. csendőrség illetve a
thj. városok vezetésének aktív együttműködé-
sével. Nem tudom, lehetett volna-e másképp,
megmenekülhettek volna-e, de a tény ettől
tény marad. 

És voltak egyébként virtigli antiszemiták,
akik zsidókat mentettek, mint például Mester
Miklós imrédysta képviselő, kultuszminiszté-
riumi államtitkár vagy az az ismeretlen közép-
osztálybeli úriasszony, aki Fenyő Miksát búj-
tatta, Az elsodort ország tanúsága szerint. És
voltak olyanok, mint Jaross Andor, aki a szá-
mos zsidó középosztálybeli szavazatát begyűj-
tő felvidéki Magyar Nemzeti Párt ügyvezető
elnöke volt, s aztán belügyminiszterként szer-
vezte a deportálást. A-ból (antiszemitizmus) el
lehet jutni B-ig (holokauszt), de van út C-be
(embermentés) és D-be (passzivitás) is, ez em-
pirikusan kvázi igazolva van. Eltűnt 420-600
ezer magyar állampolgár: ez számít. A lét-
szám nem lényeges, a vita méltatlan. 

A „szembenézés”, meg a „számvetés”,
amit fontoskodó bácsik szoktak követelni, így
botorság. Ha az ország lakossága kicsődül a
Lóversenytérre, s a szélbe kiáltja: „Bűnös va-

gyok”, attól semmi nem fog változni, hülye új-
évi fogadalom lesz belőle, érvénye három per-
cig tart. Ellenben, ha mindenki, magában, az-
zal a mazochisztikus őszinteséggel, amely a
XX. századi magyar irodalom és politika leg-
jobbjainak sajátja volt, szembe mer nézni csa-
ládja, környezete zavaros történeteivel, s fölte-
szi a kérdést: vajon helyes-e beülni egy zsidó-
boltba (másfelé nézni mikor levélküldésre
kérték az embert) lenyúlni a Rosenfeldék ét-
készletét, nos, akkor előrébb leszünk. Egyéb-
ként a válaszunk: nem, nem helyes. Elítélen-
dő, visszataszító, undorító. És mivel ebben a
kicsi országban sokan csak az analógiákból
értenek, mondok egy kurva analógiát: elíté-
lendő, visszataszító, undorító, ha valaki kitele-
pítettek lakását lopta el annak idején, s ma is
ott lakik. És nehogy valaki azzal jöjjön, hogy
a kettő nem összevethető: a jogtiprás a jogtip-
rással hadd legyen összevethető, csak itt, csak
most. Csendes emlékezetmunka (sznobok-
nak: travail de mémoire) szükségeltetik, az ex-
hibicionisták megírhatják az eredményt vala-
melyik napilapba. Már csak azért is, hogy ki-
mászhassunk abból a dzsuvából, ami a jelen-
legi magyar szellemi élet meghatározója.

Úgysem, senki és semmi nem hozhatja
már vissza azt a 437 ezer lelket. A melegbar-
na szemű gyerekeket, az öregeket, akik napo-
kig haldokoltak állva a vonaton, ürülékben és
mocsokban, az Istent elátkozó anyákat, a ko-
nok kamaszokat: ártatlanok szenvedését nem
illik méregetni. És mielőtt a XX. századi nagy
magyar jelkép, a vagon más áldozatait emle-
getné valaki, megjegyezzük: most erről beszé-
lünk. 

Ez volt hatvan éve. 
– ABLONCZY BALÁZS

M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ
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Holokauszt és magyarság

A hiány
Elvitték őket. El a gyerekeket, az öregeket, az asszonyokat, a terheseket, a rokkantakat, a rabbikat,
az ügyvédeket, a pálinkamérőket, a tiszai faúsztatókat és a falusi rőfösöket.
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diadalmas seregszemle ba-
rátnak és ellenségnek egy-
aránt megmutatta né-

pünk erejét, jövőbe vetett bizal-
mát. Több mint félmillió ember,
idős és fiatal tett hitet pártunk
és kormányunk politikája mel-

lett, a proletár nemzetköziség, a
béke ügye mellett.

Gyakran elhangzott egy épü-
letes költemény (épületes, mert
kiszaszerolt patetikus sablonnal
konstruálta az ismeretlen alko-
tó): 

„Sosem volt még ilyen májusa
a földnek / Ilyen virágos, ilyen
lángoló! / A szív sosem lelt még

így önmagára / Sosem volt ilyen
istenadta jó! / Sosem volt olyan
friss a lomb a fán / Mint ma: test-
vérek vörös májusán / Miénk az
út, az élet, az igazság / Mi dolgo-
zunk, a hasznát ne lássa más! /
Ezt kiáltsuk kunyhón s palotán!

/ Testvéreinknek vörös máju-
sán!”

1959-ben már a 15. szabad
május elsejét köszöntötte Buda-
pest népe. Marosán György, a
Budapesti Pártbizottság első tit-
kára és a párt több vezetője üd-
vözölte az elsőként felvonuló ke-
rületek dolgozóit. Indul az ün-
nepi menet. Az élen 200 mun-

kásőr emeli magasra a munkás-
osztály vörös zászlóit. Az úttö-
rők virágcsokrokkal köszöntik a
párt és az állam vezetőit. Az
emelvény előtt hömpölyög a tö-
meg. Ezüstszínű autóikon a Bu-
dapesten átutazó két híres cseh
világjáró, Hanselka és Zigmund
is részt vesz a budapestiek felvo-
nulásán. A hatalmas tér megte-
lik az áradó tömeg dalával, mu-
zsikával, vidám és harcos kiáltá-
sokkal. Négy és fél órán át vo-
nul az ünneplő nép a téren. A
felvonulók száma megközelítet-
te a félmilliót. Felzúg a taps,
amikor a kerületek után a tér-
re lép a fiatalok 14 ezer főnyi
fegyelmezett serege. Tornabe-
mutatók és a sportolók ötletes,
színes menete zárja le a hatal-
mas májusi seregszemlét. A
május elsejei felvonulók ismét
hitet tettek a világbéke és a
nemzetköziség gondolata mel-
lett – így zeng a korabeli film-
híradó.

Most pedig egy Kádár-be-
széd részlete következik. Már el-

nézést, de népszavásan átíro-
gattam (csak ápdételtem) pár
helyet, nevet, és a végén a sorok
és sorközök összeálltak a jelen-
kori nagy magyar rétor politi-
kai profiljává. Egyszerű, közért-
hető, újrafelhasználható (Alte-
Speech). Hallgassuk hát őt ezen
a szép, némileg átértelmeződött
ünnepen!

„Május elsején az ország első
külföldi tőke-beruházás indexű
megyéjében tízezrek ünnepel-
ték uniós csatlakozásunkat. A
győri sporttelepen rendezett
nagygyűlésen részt vettek a koa-
líció és a kormány vezetői is. A
gyűlésen Medgyessy Péter  mi-
niszterelnök beszédében átte-
kintette az utóbbi esztendőben
elért eredményeinket, majd eze-
ket mondotta: »Barátaim, az
eredmények bizonyítják, hogy a
koalíció és a kormány reális,
megvalósítható és helyes gazda-
ságpolitikát visz. Elmondhat-
juk, hogy az emberek munkalel-
kesedését, önbizalmát, munka-
kedvét erősíti az is, hogy azt lát-
ják, hogy amit mond a koalíció
és a kormány, amire ígéretet
tesz, az megvalósul, és az adott
szavát betartja. Nagyon fontos,
és ezt mindenkor be akarjuk
tartani, hogy mielőtt valami
nagy feladatba fognánk, mindig
megmondjuk az embereknek,
mit akarunk és miért...«

A továbbiakban a régióban el-
ért fejlődésről, a családi gazda-
ságok problémáiról szólva kije-
lentette: »Most a társas gazdál-
kodókat erősítjük. De benne
van a márciusi határozatunk-
ban, hogy azért erősítjük, mert
újabb fejlődés feltételeit akar-
juk megteremteni az egész or-
szágban. Ami az ellenzéket ille-
ti: hazudik, rágalmaz, támad.
Én megmondom, hogy ami a
mezőgazdaságot illeti, mivel az
az egész nép ügye, számunkra is
szent dolog, és a gazdálkodókat
mindenkivel szemben megvéd-
jük. Dolgoznunk köll! Jó életünk
lesz, saját erőnkből biztosítani
tudjuk az emberek egészséges
életét. A piacgazdaság fölépítése,
az ország fölvirágoztatása az
nagy nemzeti cél, és ennek meg-
felelően ez is a dolgozó emberek
műveként jöhet csak létre, és he-
lyes, szükséges a nemzet minden
alkotóerejét tömöríteni.«”

Tíz szó a különbség. Vagy
még annyi se… Éljen május else-
je!                      – SZILVER OTTÓ

M Ú L T I D É Z ÕM Ú L T I D É Z Õ
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Ó, azok az ötvenes évek végi filmhíradók! Mikor
az egész mozi láthatta, nemcsak az alig százezer
tévéelőfizető, ahogy május 1-én, a munka, a „dol-
goznunk köll, jó életünk lesz” ünnepén nép-
köztársaságunk vezetői együtt ünnepeltek
Budapest népével!

Dolgoznunk köll!

Énekszó 
és tánc
köszöntse
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mi esetünkben ilyesmiről
szó sincs: nekünk Gyula
szomszéd jutott, és ő nem

az a viráglocsolós fajta. A hozzá
hasonlók játsszák a Háry János-
ban a toborzó őrmestert, baju-
szuk végén egy-egy nyakonszúrt
pogány. Gyula szomszéd érezhe-
tő bizalmatlansággal figyelte fel-
bukkanásunkat. Volt a család-
ban szemüveges, könyvek is
akadtak hébe-hóba, és néha na-
pokig nem borotválkoztunk, to-
vábbá gúnyos hangsúllyal éne-
keltük gyerekfürdetés közben a
Cserkészindulót, úgyhogy ké-
szen állt a diagnózis: eszdéesze-
sek vagyunk. Köszönésünkre
mormogás volt a válasz, gangra
tett bazsalikompalántáink peda-
gógiai jelleggel kerültek ún. fél-
rerugdosásra. Mikor aztán egy-
szer a lakógyűlés levezetőjeként
szolgáló afterpartyn elkomcsiz-
tuk magunkat, Gyula szomszéd
kis híján megölelt bennünket.
Végül inkább fröccsöt hozott, és
rövid bevezetést kaptunk a nem-
zetárulás fortélyaiba, s megdo-
bott minket két Padányi Viktor-
ral – „maguknak hazudtak ott
az egyetemen”. Ami kétségtele-
nül igaz. Megboldogult Rottler
tanár úr például azt állította az
első Bevezetés a történettudo-
mányba c. előadáson, hogy
hasznos és megbecsült polgárai
leszünk az országnak.

Gyula szomszéd azóta folya-
matosan bombáz minket hitmé-
lyítő irodalommal, minden „ma-
gyar–sumér”, „szittya”, „nem-
zeti” előtaggal ellátott sajtóter-

méket áthoz, két éve kokárdával
kínált minket (elfogadtuk), és
ami ennél sokkal fontosabb:
megosztja a disznótorost. Gyulá-
val akkor nehéz együttműködni,
ha valamely, több polgártársun-
kat csendes egy helyben állásra
kényszerítő egységben (posta,
bőr- és nemibeteggondozó, sza-
bálysértési iroda, néma, gyer-
tyás tüntetés) futunk össze.
Gyula szomszéd nem cizellál,
egyből ordít.

Pedig ide az éjjel-nappaliba is
csak épp leszaladtunk zsömiért,
és ki csap a vállunkra sorbanál-
lás közben, na ki? „Mit szólsz
ezekhez a rühösökhöz?” – har-
sogja, minek nyomán a gondola
tetején csilingelni kezdenek a
spagettiszószos üvegek.
„Hátigenigen” – motyogjuk lé-
nyeglátóan, ugyanis pillanatnyi
kétség sem lehet afelől, hogy
kik a rühösök. „Nem baj
Olikám, a birka nép legalább
észreveszi, hogy kik ezek valójá-
ban. Minél rosszabb lesz nekik,
annál jobb.” Ezért nem tudjuk
elítélni Gyulát, nekünk is ha-
sonló gondolatok kavarognak a
fejünkben, ha túl sokáig nézzük
Gál J. Zoltánt. „Ha a magyarság
ráébred az erejére, hogy ezek
valójában kinek dolgoznak, ak-
kor megint jön ‘56, de én nem is

bánom, pedig akkor szétlőtték a
lakásunkat. Legalább tisztán lá-
tunk.” Itt már eltér a helyzet-
elemzésünk, ezért gyáván úgy
teszünk, mintha komolyan fog-
lalkoznánk két üveg Pécsi Test-
építő Szalon („csak indulj el a
szagon” – énekli a költő) megvá-
sárlásával. (Nem foglalkozunk.)
„Mer’ a tisztességes vidéki szo-
cik is rájöttek már, hogy ez a
Verbergyerek, ez nem kóser.”
Erre már ráindulunk, mint hu-

szárló a trombitaszóra, vagy
mint Arató Gergely szocialista
képviselő minap a törökbálinti
Corában a Ki-Kicsodára (csak
nem magát kereste? – a szerk.
Dede – a szerz.): egyik vesszőpa-
ripánkat nyergeli éppen Gyula
szomszéd. Nem törődve a sor-
banállók rosszalló pillantásai-
val, kihasználjuk, hogy a pénz-
táros szalagot cserél. Elmagya-
rázzuk, hogy a tisztességes,
nemzeti érzelmű vidéki szoci
olyan mint a gruppenszex: min-
denki álmodik róla, de nem
akadt bele még senki. Miután
gyorsan végigszaladunk a hazai
szociáldemokrácia történetén,
Garami, Kéthly, Peyer, Mónus,
Szélig. Épp csak megállunk az
értéktöbblet-elméletnél meg a
Takács-Bresztovszky-csoport te-
vékenységénél, majd oda konk-

ludálunk, hogy a magyar szoci-
áldemokrácia nem létezik. Gyu-
la szomszéd habozva felhozza
Szűrös Mátyást. Úgy teszünk,
mintha nem hallanánk. A ma-
gyar szocializmus szűk körű
szubkultúra volt 1945-ig, s ami-
kor meg valódi tömegpárt lett, a
komancsok gyorsan lenyakaz-
ták. Ezzel a korai szociáldemok-
ráciával is vannak bajaink, pusz-
tán elméleti síkon, a nagy kö-
zösségi hepajokról, ahol felol-
dódik az egyén, az osztályharc-
ról meg az erős központi hata-
lomról, tervezésről nekünk
mindig a tornaöltöző jut
eszünkbe; ám ez a kissé volun-
tarista eszmerendszer is jobb
volt annál, amivel ma fut a szo-
cialista párt. A Kádár-rendszer-
ből kimenekítettek néhány em-
beri mozzanatot, amelyre stabi-
lan támaszkodni tudnak: az
irigység, a magatehetetlenség,
az önzés, a magán- és a köztulaj-
don határainak lezser áthágása,
egy kis xenofóbia (de spéci ma-
gyar fajta ám, elsősorban a
határontúli magyarokra fóku-
szál) és választóik jelentős része
ezt eszi, mint kacsa a nokedlit.
Az állam fizessen, intézze el, ad-
jon. Fizesse ki, amit last minute
úton, pecán, kártyán, kaparós
sorsjegyen, piramisjátékon (ld.
még: ingatlanszövetkezet) buk-
tam. Jó szoci nincs. A kevés
jószándékút már rég félreállí-
tották, kirugdalták, aki meg
bennmaradt, annak súlyosan
megrongálták az etikai érzékét.
Hosszú évekig nem lehet bün-
tetlenül cipelni Kovács László
aktatáskáját. 

Gyula szomszéd világnézetét
alapjaiban forgattuk fel, meg-
győződése volt, hogy mi va-
gyunk az a még egy ember, akit
szállítania kell a Szövetségnek.
Mert alapvetően azért ingadozó
alaknak látszottunk. És tessék,
kiderült, hogy nem gyurmák,
igazi gyémántok vagyunk. Most
kereshet valaki mást. 

– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

A szocializmusról
Gérard Dépardieu szokott olyan filmekben szerepelni, amelyekben új lakó
költözik a szomszédba, akivel húsz évvel azelőtt fergetegeseket lehetett
hancúrozni. Aztán muskátli-locsolás közben feltámad a régi érzemény, a
szomszédok elkapják egymás grabancát, és olyat kuffantanak, hogy leszakad
a csillár. A nőt ilyenkor Fanny Ardant játssza, és ez nagyon rendben is van.
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Jó szoci nincs. A kevés jószándékút
már rég félreállították, kirugdalták,
aki meg bennmaradt, annak súlyosan

megrongálták az etikai érzékét 



sád ugyanis fügét mutatott
– és ez az afrikai ország
elég messze van Romániá-

tól ahhoz, hogy a színvitát csak a
békés úton lehessen rendezni.

Miről is van szó? Ha egy ol-
csóbb poén kedvéért lemonda-
nánk egy rész történeti korrekt-
ségről és empátiáról, azt monda-
nánk, hogy nincs itt másról szó,
minthogy két francia gyarmat ci-
vakodik egy lájtos franciazászló-
koppintáson. Nos, hiába szólnak
is úgy némely (igen, a mi vihar-
vert MTI-nken is keresztülment!)
források, hogy a román állam szí-
nei 1821 óta ezek, sajna, egyrészt
Románia 1859 óta létezik, más-
részt olyan ez a dolog, mint a
webcím-bejegyzés. Csád einstan-

dolta a három alapszínt, méghoz-
zá ugyanolyan kiadásban, sor-
rendben és felosztásban, mint
ahogy azok a román zászlóban
szerepelnek. A román hagyo-
mány szerint a három szín a há-
rom, 1919-ben egyesült ország-
részt jelenti, és ez a szimbólum-
rendszer elég mélyen él a román
köztudatban. 

Hogy az ügyből miért csak
most lett ügy, az sem bonyolult.
1989-ig a kommunista címer sze-
repelt a román zászló közepén,
az pedig az ENSZ előtt más zász-
lót jelent, az volt a hivatalos. Ta-
lán emlékszünk még rá: a kará-
csonyi forradalom képsoraiban
ezerszer láttuk a lyukas zászlót
('56-asszociációk – mi mégse

mentünk pörre). Nos, onnantól
keleti szomszédunk tulajdonkép-
pen Csád színeit viselte büszkén,
de mennyire büszkén; elég csak a
kincses városra gondolni (képzel-
jük el egy csádi fekete turista
megilletődött arckifejezését a mi
Mátyás-szobrunknál, és az össz-
kép pikantériáját próbáljuk meg
elmagyarázni egy amerikainak).

Csád az elmúlt évtizedben
többször is küldött finom hangú
sms-t Bukarestbe, hogy ugyan
már nyissatok ki egy Világatlaszt
tesókáim, de Romániának ugye
nem parancsol senki. Most vi-
szont hivatalos sms érkezett az
ENSZ-hez, és a vita eredménye
könnyen belátható. Ez a román
zászló nem jogszerűen román
zászló, ezt jogi háttértudás nél-
kül is elég könnyű megállapítani.

Románia, erre van a legna-
gyobb esély, úgy fogja megolda-
ni a kérdést, hogy jelenlegi címe-
rét teszi a zászló közepére; az
ügy tehát nem akkora ügy, mint
amekkorának látszik. Nem kell
kukát cserélni, újrafesteni a vil-
lanyoszlopokat, nem lesz világ-

raszóló égés a dologból. Csád
nem lesz a gonosz megtestesítője
a román néplélekben (szeren-
cséjére van erre más nép), és a
hivatalos új zászló bejegyzése is
észrevétlenül fog lezajlani. Ez
csak egy apró malőr – az ügyben
eljáró román vezetés talán még
jól is jön ki a dologból; lefoga-
dom, hogy úgy fogják tálalni,
hogy a címer méltó helyére ke-
rül, stb. 

Annyiban kínos csak, hogy
egy ennyire ködbe vésző múltú,
fiatal nemzetnek, amely kétség-
beesetten, évezredekre visszame-
nően keresgéli saját gyökereit,
egy bármilyen fórum előtt vala-
mit megint változtatni kell a
szimbólumrendszerén – nem
elég, hogy egy idősebb román
ember már vagy négy-öt román
nemzeti himnuszt megismerhe-
tett életében, meg hogy a frissen
elmúlt évszázadban is több ro-
mán nyelvújítás zajlott le.

Tehát semmi több, ez csak egy
baki, bár nem kell hozzá rosszin-
dulat, hogy megállapítsuk: jel-
zésértékű baki.                 – B. SZ.
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ósáné Kovács Magda el-
híresült Vatikán-interjú-
ja még szocialista körök-

ben sem részesült túl sok elis-
merésben. A hálátlan fogadta-
tást látva különösen örömteli
az MSZP pártigazgatójának,
Tóbiás Józsefnek közleménye
(stílszerûen A pártigazgató vá-
lasza címmel), amely szinte sze-
relmi vallomás. Nem, nem a
Vatikánnak szól, hanem a poli-
tika szocialista nagyasszonyá-
nak. Mivel Magda és József ed-
dig egyetlen bulvárlap címlap-
ján sem sétál kéz a kézben, jog-

gal feltételezhetjük, hogy a
pártigazgató életének párja, a
pártbefolyástól nem egészen
két esztendeje úgymond meg-
tisztított közszolgálati televízió
mûsorvezetõje, Rába Tímea
megértõnek bizonyult e fellán-
golása iránt. Pedig a szocialis-
ták ifjú reménysége két kézzel
szórta a bókokat: nemes egy-
szerûséggel kijelentette, hogy
K. u. K. Magda értékesebb és
elõbbrevaló, mint bármely Fi-
desz-politikus (akikrõl a közle-
ményben amúgy is kiderül,
hogy frusztráltak, támadják a

demokrácia alapértékeit és bár-
mit megtennének, hogy vissza-
kerüljenek a hatalomba).
Ugyan némi inkoherencia is
felsejlik a„néhány Fidesz-politi-
kus nevetséges követelése
Kósáné Kovács Magda levételé-
rõl az MSZP EP-listájáról még
válaszra sem érdemes” kijelen-
tés és a sajtóközlemény címe
között, de ezt tudjuk be a zsib-
badt rajongástól bepáráso-
dott pártigazgatói szem-
üvegnek. A lényeg, hogy
Kósáné Kovács Magda
elemzése intelligens, a
kérdésrõl a Zeuban
évek óta vita folyik és
egyébként is kon-
textusból lett kira-
gadva, naná, mindig
ezt csinálják ezek a
fideszesek, de a drága politi-
kusaszszonyt ez sem akadályoz-
hatja meg abban, hogy sok tisz-

teletet és megbecsülést szerez-
zen Magyarország számára kül-
földön. Ha beleszakad, akkor is
öregbíti hazánk hírnevét.

Mindezek fényében senki
számára sem okozhat meglepe-
tést a hír: májusi Cicusunk sze-
mélyes integritásának teljessé-
gében dorombol Tóbiás József-
nek.                            – TURUL

Doromboló cicus-díj

Pártdoromb
Doromboló cicus-díj

Nagy baj van Dáciában
Amekkora költséggel rakták tele egész Erdélyt,
kivált Kolozsvárt kék-sárga-veres zászlókkal,
kukákkal és villanyoszlopokkal, legalább akkora
költség néz ki a közeljövőben. 
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gy gondolom, nagyszerű
ötlet volt ez a prospektus,
amelynek lényege, hogy

árucikkeit országonkánt mutat-
ja be egy áruházlánc, nevezete-
sen a Match, a közelünkben is
van egy. Nem akadunk fenn a
borító címén, hogy dukált vol-
na egy vessző, egy szerény felki-
áltójel vagy valami. Első oldal:
mustár, bor, konyak stb. Igen,
ez Franciaország. Olaszország:
mozzarella, pizza, tészta, ás-
ványvíz, martini. Természetesen
felismerhető, de ha jobban meg-
erőlteti az ember az agyát, biz-
tos van még valami. A németek,
szegényeim, elég uncsi körül-
mények között tengetik napjai-
kat: nem hiszem el, hogy sörön,
pezsgőn (a franciáknál nem
volt!), virslin, rozskenyéren, ká-
vén, joghurton meg egy doboz

bonbonon kívül nincs másuk.
Ide márkák, akár világmárkák
és nemzeti sajátosságok kellené-
nek: lepődjünk meg, hogya-
szongya, jé, hát ezt ők csinálják?
Na jó, angolok. Négy db. Élel-
miszer: praliné, marhafelsál,
angolszalonna, After Eight cso-
koládé. Oké, elhiszem, nem a
konyhájukról híresek, de azért
ennél nyilván van több. Hagy-

juk a felsorolást. A Match nem
rendelt új árukat, csak a kész
anyagokat osztotta be egy jó öt-
let alapján, ez bizony kevés.
Ezen kívül hol vannak a csatla-
kozó kollégák? Hát jó, Magyar-
ország: lapozok, a képembe vil-
lan a WU2 sampon sárgája, és
itt fejezzük is be.             – A. V.

em szeretném egészében
értékelni vagy értelmezni
a Baló György és

Friderikusz Sándor által vezetett
április 30-i eu-műsort, amelyet a
csatlakozás előestéjén adtak,
mindenesetre a nyitómondat el-
ső felében kis híján választási
műsort írtam, és ennek azért le-
het oka azon kívül, hogy hülye
vagyok. Amin különösen fenna-
kadtam, a a folyamatos nosztal-
giázás. Az elején, a hegyeshalmi
gorenje-szezon bemutatásánál
még én is örültem, felidéztem
ezt-azt, jöttek aztán mindenféle
más bejátszások is – én pedig
még akkor se jöttem rá, miről

van szó. A kicsi stáb és a fölső
gondolat akkor lepleződött le,
amikor 18–19 éves gyerekeket
vittek a Szoborparkba, hogy ott
meglepődjenek és néhányszor
azt mondják: apám, de komoly.
Ez amúgy olyan ötlet, amiből
akár sokat is ki lehet hozni, hi-
szen ezeknek a gyerekeknek ez
történelem, másnak meg nem
az. Akkor bújt ki a jancsiszög,
amikor az egyik gyerek a követ-
kezőt mondta: „Aki elítéli a
nyolcvanas éveket és a kommu-
nizmust, az túlságosan a szemé-
lyes élményekre hagyatkozik. Az
konzervatív.” Tessék kérem el-
hinni, itt egy fintor következett.
Máshol egy csajszi mond ki egy
mondatot: elítélem. Mit ítél el?
Azt, amikor valaki nem látja
egészséges távlattal az elmúlt év-
tizedeket. Na ezért írtam majd-
nem azt, hogy kampányműsor.
Büdös kommunisták a köztévé-
ben! – S. H. 
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Itt van Európa

Elítéled, 
hülyegyerek?
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Elvásik a veres
csillag?
„Ezért mi, az elnyomatás minden formájának meg-
szűnéséért harcoló európai állampolgárok – bár
többségünk nem ért egyet a Munkáspárt politikájá-
val – tiltakozunk Vajnai Attila őrizetbe vétele ellen,
és az Európai Unió jövendő tagjaiként követeljük
az ötágú vörös csillagot betiltó törvény eltörlését,
az ötágú vörös csillag viselésének engedélyezését!”
(Részlet a szocialista és liberális értelmiségiek, poli-
tikusok által aláírt tiltakozásból, 2004. április 7.)

egalizálni alapvetően jófej
dolog, a fiatalok is szere-
tik, gondolhatták szocialis-

ta politikusaink, amikor – talán
a butikokat és a kínai piacokat
elöntő vöröscsillagos-csegevarás
ruhaneműkön felbuzdulva –
ringbe szálltak a vörös csillag és a
sarló-kalapács jelképek rehabili-
tálásáért. Ugyan van valami tipi-
kusan kelet-európai bája annak,
amikor az államszocializmusban
kiépített pozícióit, kapcsolatait
forintosító nagytőkés száll harc-
ba a vörös csillagért, de ettől még
lehetne igazuk. Lehetne igazuk,
hiszen a szimbólumok tiltása
semmire sem megoldás. Nyugod-
tan meg lehetne szüntetni a kü-
lönböző keresztek, a vörös csil-
lag, vagy a sarló-kalapács kompo-
zíció használatának tilalmát, et-
től még jó eséllyel nem lenne
több híve a jelképeket futtató
szélsőséges eszméknek.

A kezdeményezést jegyzők (így
például az előző rendszer oly’
emblematikus figurája, mint Szi-
geti József marxista filozófus)
szándékai azonban távol állnak
ettől a liberális megközelítéstől.
Fő érvük (a kötelező európázás
mellett, persze), hogy nem sza-
bad egy kalap alá venni a vörös
csillagot a horogkereszttel. A gon-
dolatmenet egyáltalán nem elszi-
getelt jelenség, közéletünkben
mindennapos a „bezzeg a kom-
munizmus” és a  „bezzeg a náciz-

mus” hozzáállás. E mentalitás
szép példái voltak a Budapest ost-
romáról szóló idei megemlékezé-
sek. A magát konzervatív hetilap-
nak aposztrofáló orgánum Euró-
pa hőseiként emelte piedesztálra
a „vörös hordákkal szembeszál-
ló” náci csapatokat (és magyar
segéderőiket), míg az MSZP elnö-
ke (és más jeles antifasiszta ellen-
állók) „a gyűlölet végeként” ün-
nepelte a napot, amelyen Buda-
pest megszállót váltott – a nácik
helyett szovjet katonák jöttek, a
maguk nem kevésbé nyers bruta-
litásával, hogy aztán ne is hagyják
el az országot 46 évig.

Beteges gondolatvilágra vall a
totális diktatúrák kényszeres ösz-
szeméregetése – a két rendszer
embertelensége önmagában elfo-
gadhatatlan. Nem is lehet objek-
tíven összehasonlítani a kettőt,
hiszen más-más módon nyomták
rá bélyegüket a XX. század ma-
gyar történelmére. A nácizmus
gyors lefolyású, de brutális beteg-
ségként támadta meg Magyaror-
szágot, emberek százezreit mé-
szárolva le kegyetlen precizitás-
sal. A kommunizmus – a szintén
jelentős számú elveszett ember-
élet mellett – más jellegű károkat
okozott elsősorban: az évtizede-
kig tartó elnyomás, a szabad véle-
ménynyilvánítás hiánya egész
nemzedékek életét nyomorította
meg és torzította el gondolkodá-
sukat.       – BALOGH ÁKOS GERGELY

Üdvözlünk Európa

Gratulálok
Match
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Nem akadunk fenn

a borító címén,
hogy dukált volna
egy vesszõ, egy

szerény felkiáltójel
vagy valami



Ü Z E N Õ F A LÜ Z E N Õ F A L

3 72 0 0 4 . M Á J U S

Számról számra érdeklődve ol-
vasom Kupper András soroza-
tát, „A történelmi Magyaror-
szág borvidékei”-t. Hogy miért
az idézett címet választotta, a
negyedik folytatás után sem ér-
tem, hiszen eleve megígérte,
hogy „legfeljebb ki-kitekintge-
tünk az elcsatolt részekre” (UFI
2004/1.sz.) s ehhez tartja is ma-
gát. Ugyanitt olvasható még:
„Az erdélyi borokról – aki kós-
tolta, tudja miért – nem érde-
mes sokat írni. Kevés van belő-
le, az sem túl jó minőségű, nincs
fizetőképes kereslete és, mond-
ják, igény sincs rá.” Ez a fölé-
nyeskedő és barátságtalan kije-
lentés meglepett, nem felejtet-
tem el, éppen most azért térek
vissza rá, mert a kezembe került
egy nem egészen friss, de még új
könyv, Csávossy György munká-
ja: „Jó boroknak, szép hazája,
Erdély. Hagyományok, hun-
garikumok az erdélyi borkultú-
rában”. Mezőgazda Kiadó, Bu-
dapest, 2002. Nagy alakú, A5-ös
formátumú, 369 oldalon jelent
meg, 168 ábrát és 55 képet tar-

talmaz. Számszerű adatait azért
részletezem, mert nem tartom
feladatomnak az ismertetését,
de szeretném érzékeltetni gaz-
dag tartalmát. A 80. életévéhez
közeledő Csávossy György a ro-
mániai magyar agrártársadalom
doyenje. Mérnök
és gyakorló gaz-
da, aki élete nagy
részében egy sző-
lészeti iskola ta-
náraként tanított.
Negyedszázadon
át gyűjtötte a tör-
téneti és a kurrens
borászati anyagot
ehhez a páratlanul
értékes és érdekes
műhöz. Lévén elis-
mert szépíró és köl-
tő is, remek stílus-
ban írta meg. Az ál-
talános rész után
borvidékenként kö-
vetkeznek a múltról
és a jelenről szóló ismeretek. A
szőlőt a közelmúltig jobbára
magyarok és szászok művelték.
Egyetlen átfogó kritikai észre

vételem idekapcsolódik. A szer-
ző Erdélyen a Magyarországtól
Romániához csatolt egész terü-
letet érti (belefoglalva az Alföld
keleti peremtájait a Felső-Tiszá-
tól az Al-Dunáig), ami ugyan ál-
talánosan elterjedt, de történeti-
leg nem pontos fogalom. Ezzel
Csávossy György különben tisz-

tában van. A belső-erdélyi és a
partiumi-bánsági szőlőkultúra
eltérései igen nagy múltúak, jól-
lehet a filoxeravész utáni re-
konstrukció sokat eltüntetett az

évszázados különbségekből.
Visszatérve Kupper András
mondataira, azokból a magam
részéről csak a fizetőképes ke-
reslet hiányát tudom elfogadni.
Nem én vagyok az egyetlen, aki
sokszor élvezte a kitűnő erdélyi
és partiumi borokat s akár én,

biztosan mások is kije-
lentenék, hogy igényük
volna rá. Rossz bort pe-
dig a mai Magyarorszá-
gon is találunk eleget,
ebben nincs különb-
ség. Sajnos a kommu-
nizmus nemcsak a ro-
mániai magyar és
szász borvidékeket,
hanem az egész Ro-
mánia borkultúráját
tönkre tette. Ismere-
teim szerint mégis
egy-egy magyarlakta
településen sikerült
fontos hagyományo-
kat átmenteni. Eze-
ket ápolnunk, segí-

tenünk és ismertet-
nünk kötelesség, még az EU-
kapujában a magyarországi bo-
rokra váró nehéz napokban sem
kell versenytársnak tekinteni. 

– KÓSA LÁSZLÓ, BUDAPEST

H I R D E T É S

Utolsó Figyelmeztetés:

EST
2004. május 20-án csütörtökön a
Hajrá Magyarország Klub vendé-
gei vagyunk. Találkozzunk! 

A szerkesztőség

Cím: IX. kerület, Lónyai u. 48.

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Olvasóink!

Észrevételeiket, hozzászólá-
saikat  az uzenet@ufi.hu e-
mail címre, SMS-eiket pe-
dig a 06-20-588-1205-ös
számra várjuk.  Leveleiket
az 1462 Budapest, Pf.: 536-
ra címezzék. A tartalmat
nem érintő rövidítés jogát
fenntartjuk, a levelek írói-
nak álláspontja nem feltét-
lenül egyezik meg a szer-
kesztőség álláspontjával.



3 8

kkor huszonhárom éves
volt… Ma huszonnyolc, a
Fidelio címmel megjelenő

programmagazin, és piacvezető
hazai klasszikus zenei portál
gazdája – többek között. Ő Zsol-
dos Dávid.

– Csodagyerekből egy apró
baleset miatt csodálni való pá-
lyájú felnőtté váltál.

– Ne mondd ezt, mert ebben
az országban csodálat és utálat
sajnos kéz a kézben járnak... A
csodagyerek titulus azért némi-
leg túlzás, bár máig őrzöm a
Steinway zongoragyár egyik mű-
vész-prospektusát, amelyben a
szerkesztők Martha Argerich és
Ivo Pogorelich neve közé szer-
kesztették az enyémet is. Amikor
egy kaliforniai zongorakurzuson
észrevettem, hogy a jobb kezem
nem működik megfelelően, vi-
szonylag hamar kénytelen vol-
tam belátni: ez nem paraolimpia,
s – inkább előbb, mint utóbb –
képtelen leszek állni a versenyt a
kifogástalan kondíciójú riválisok-
kal. Változtatnom kellett, és a
Nyugaton összekoncertezett
pénzt felhasználva tőzsdézni
kezdtem, miközben jártam a Ze-
neakadémia zongora főtansza-
kát, és egy kedves tanárom bizta-
tására a zenetudományit is. Kö-
rülbelül ekkortájt kezdtem –
nagy-nagy lámpalázzal – recenzi-
ókat is írni, de a zongorát gyakor-
latilag már a felvételim után

„szögre akasztottam”. Bár még
néha-néha meghívtak, a diplo-
mahangversenyem kivételével
nem nagyon álltam kötélnek.
Önsajnálat, pláne féltékenység
abszolút nincs bennem: őszintén
és nagyon tudok örülni a fiatal
zongoristák – köztük öcsém – si-
kereinek. Ezzel együtt néha szin-
te fizikailag hiányzik a zongora,
vannak pillanatok, amikor vissza-
másznék a klaviatúra mellé.
Egyébként biztos vagyok benne,
hogy lesz ilyen pillanata az éle-
temnek, de egyáltalán nem a kar-
rier miatt. Míg más hajómodelle-
ket épít, én majd a magam örö-
mére csiszolgatok egy Beethoven-
szonátát…

– Tulajdonképpen mit tudsz
te a zongorázáson kívül? A tőzs-
déhez tényleg értesz?

– Ha öt dolognál többet sorol-
nék fel, akkor már közbelépne az
egészséges önkritika, tehát ma-
radjunk abban, hogy semmihez...
A pénzpiaci gyakorlat nagyon jó
iskola volt: néha pillanatok alatt
kellett dönteni, s ez a döntés soha
nem nélkülözhette sem a feldol-
gozott háttérinformációkat, sem
az intuíciót – az üzlet kicsit ha-
sonlít az előadóművészethez ab-
ban, hogy a sikerhez a maximális
felkészültség és a „bevállalás” bá-
torsága egyaránt szükségeltetik.
Abban az időben sokak pénzét
kezeltem, forgattam elég sikere-
sen, sőt egy „cápaversenyen”

csaknem elnyertem egy igen jól
fizető állást. Ám jellemző a habi-
tusomra, hogy vagyont ekkor
sem gyűjtöttem, és egy soha visz-
sza nem fizetett privát kölcsön
kudarcát követően üres zsebbel,
ám szívfájdalom nélkül otthagy-
tam a területet. A Fidelio a prog-
rammagazin mellett elég sokrétű
tevékenységet folytat: internetes
tartalomszolgáltatás, informati-
kai fejlesztések, de mi szervezzük
a Sziget Fesztivál komolyzenei
programjait is. Botcsinálta infor-
matikus vagyok, rendszeres kép-
zést e tekintetben soha nem kap-
tam, de mint a Ki nyer ma? tele-
fonközpontos lexikonjai óta is
tudjuk, a hobbi szenvedélye sok-
szor magasabbra repít, mint a le-
papírozott foglalkozás. Tavaly áp-
rilis óta rádiózom is, a Radiocafé
„Capriccio” című, klasszikus ze-
nei beszélgetős műsorát vezetem
minden második héten.

– Legyünk tárgyszerűek. Mi
tudható meg a Fidelio Magazin-
ból?

– Minden hazai klasszikus és
dzsessz-koncert ingyen bekerül
lapba, amelynek szervezői veszik
a fáradságot és elküldik nekünk a
műsort, emellett az adott időszak-
ban megjelent klasszikus zenei
CD-k, DVD-k listáját is lehozzuk –
szintén ingyen. Jelenleg 15 ezer
példányban, kb. 40 színes oldalon
jelenünk meg, és 20 város kb. 130
pontján hozzáférhető az újság. 

– Havi kiadványt
főszerkesztve szép las-
san messze kerülsz a
zenétől, nem?

– Igyekszem, hogy ne
így legyen, a zene nálam
„létkérdés”. De az igaz,
hogy másfél év alatt
messzire jutottunk. A
web régi szenvedély, még
1999-ben, puszta magán-
őrületből  több millió ka-
rakternyi adatbázist pa-
koltam ki az oldalra. Az
újság pedig új érzéssel
ajándékozott meg: ami-
kor az első Fidelio-szállít-
mányt megkaptuk, mu-

száj volt ráülnöm a papírhalom
tetejére – fizikailag más volt, mint
a bitek és bájtok gigapiramisa!

– Ha rájössz, hogy egymagad
már kevés vagy, rémesen nehéz
döntés lehet az első ember fel-
vétele. Hányért felelsz most?

– Ijesztően, rohamosan egyre
többért. Könnyen lehet, hogy
szeptemberben már 4-5 ember
konkrét főállású egzisztenciáját
jelenti a Fidelio, és ugyanannyian
kapcsolódnak majd hozzá szerve-
sen. És tudom, hogy az emberek
minőségén, hozzáállásán múlik
minden…

– Nekem úgy tűnik, hogy
nyomulsz befelé a nagybetűs
Bizniszbe, amelyet az ember
művészektől távol eső terület-
nek vél, már csak a habitus-kü-
lönbségek okán is… Nem áll-
hatsz meg, mert ha nem Te
vagy éhes, megesznek…

– Ez ugyan igaz, de itt nem a
nagybetűs, hanem a kisbetűs biz-
niszről van szó. A Fidelio soha
nem lesz egy Est-méretű biroda-
lom – már csak azért sem, mert
nem ez a célom. A legmoder-
nebb kommunikációs technikák-
kal, a minőségi elvárásoknak ma-
ximálisan megfelelve szeretném
a zeneirodalmat fogyasztóbarát-
tá tenni. Speciális cél ez, Mozart
nem attól lesz huszonegyedik
századi, ha a Pa-Dö-Dövel keresz-
tezik. És még valami. Sose leszek
kapitalista.              – SZILVER OTTÓ

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Fidelio a köbön

„Sose leszek   
kapitalista…”
Másodszor hagy cserben a diktafon: hogy nem tu-
dok egyszer egy „normális” interjút készíteni ezzel
a sráccal! Szerencsém van mégis, mert ha mindezt
emlékezetből is írom le, az alanynak átküldhetem,
és a szélfútta fiatalember, a zeneművészet fenegye-
reke majd megírja szépen, hisz jó tolla van, éveken
át működött a Magyar Nemzet kritikusaként. FO
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„Néha szinte fizikailag hiányzik a zongora”
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