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sődöt jelentett a „bankárkormány”, a hatalom pedig heteken
belül egy ügyes családi vállalkozó kezében összpontosulhat. Az
ötvenedik leggazdagabb magyarként számon tartott Gyurcsány

3,5 milliárdosra taksált vagyonát még elvtársi alapon szerveződő osz-
togatás során alapozta meg. A nagy haszonnal kecsegtető konc körüli
sertepertéléshez persze információ kellett, ennek emberünk nem volt híján, s az új pályá-
ján sem lesz.

Homlokráncolva olvastuk, hogy az Altus cégbirodalom óvodát vásárol a MEH-től, milliár-
dokat vesz fel a Paksi Atomerőműtől arculat-alakítás  címén, állami cégeket világít át ered-
ménytelenül – de busás haszonnal. A balatonöszödi ingatlan ravasz lízingszerződése és vissza-
béreltetése kapcsán KEHI-jelentést hamisítottak. TGM azelőtt már kisebb ügyeknél is rom-
bolást helyezett kilátásba. Sok szó esett mostanában feleségéről, Dobrev Kláráról, fő MEH-
hivatalnokról, valamint az anyósról, aki a Budapest Airport Rt. vezérigazgatói székéből tápász-
kodott fel Gyurcsány miatt. Arról azonban senki nem beszél, hogy a család legsokoldalúbb
kámenyistája, Apró Antal a hírek
szerint  biztonsági cége révén ma is
kiválóan értesült ellenzéki politiku-
sokról. Az információ pedig kincset
ér. Az após munkája nyomán szépen
gyarapszik a családi tudás. 

Ezt számba kell venniük a magukat a kormány eszének tartó eszdéeszeseknek is, akik
mostantól elfelejthetik a zárt ajtók mögötti cselezést. A puccsban szövetséges Gyurcsány
egyébként is sokkal kevésbé enged teret majd a Demszky-pártnak, hisz tudja, nincs kivel
még egyszer kormányfőt buktatniuk. A szabaddemokraták már a lehető legmesszebb el-
mentek, még egy lépés, és a Fidesz pályáján, teljes politikai és ideológiai kasztráltság álla-
potában találják magukat. Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel – jelezte a távozó
Medgyessy, s erről nyilván Gyurcsánynak is vannak információi. A koalíciós kasza tehát a
másik irányba is megsuhintható. A madarasok egyetlen öröme, hogy bár Gyurcsány szoci-
ális demagógiájával házal már évek óta, valójában látens szabaddemokrata, kőkemény libe-
rális programmal. Nem mindig volt az. Apparatcsik arcát több mint egy évtizedig vastag
műkorund-réteg takarta, ki sem látszott saját zsebéből. Most azonban útra kelt. Pontosab-
ban a KISZ KB spóratartójába tokosodott vállalkozót a hatalom lágy fuvallata megérintet-
te, kirepítette, és a kedvező környezetbe hullván azonnal és keményen megtermékenyítette
a szegfűt. A grádicson utcahosszal beelőző Gyurcsány a maga kis társadalompolitikai fejte-
getéseivel nem győzte meg a párt elnökségét. Támadható személye éket vert az MSZP
amúgy is érdekek mentén tagolt szervezetébe. Ám ez legyen az erodálódó párt problémája.

A nép pedig, az az Istenadta, napokig csak zavartan topogott egy rommá vert dudás mel-
lett a csárdában, kétségek közt, azon töprengve, hogy a potenciáltól duzzadó győztes, bizo-
nyos nagykorú Gy. Ferenc az MSZP után vajon a komplett őt is megkísérli-e a maga szilaj
módján maga alá gyűrni. A veszély tagadhatatlan. Ha ez az ember kap kormányalakítási
megbízást, ne legyenek illúzióink, kormányozni fog tűzön-vízen át. Országzászló helyett
ugyan bőrkötéses Giddens összes jár majd a településeknek, néhány dedikált szobabicikli,
szigorú fiskális politika, ezen túlmenően pedig elődjének egyetlen hagyatéka, a jobb kéz kö-
zépső ujja.                                                                                             – AMBRUS BALÁZS

A grádicson utcahosszal beelõzõ
Gyurcsány a maga kis társadalom-
politikai fejtegetéseivel nem gyõzte

meg a párt elnökségét
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Az erõsebb kutya
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• Férfiszerelem
Szép dolog ilyenkor a férfiszerelem.
(Az MTV kommentátora a Magyar-
ország – Dél-Korea meccs végén) 
Időleges homoerotika. 

• Csúcs
Szellemi energiáim csúcsán érez-
vén magam, úgy döntöttem, új éle-
tet kezdek. Munkahelyet, lakóhe-
lyet váltok, megtanulok egy új nyel-
vet, szakmailag is megújulok. (Lé-
vai Katalin publicisztikája a Nép-
szavában, 2004. augusztus 17.) 
Európai parlamenti intellektu-
ális szuperhatalom lettünk,
nem vitás.

• Kallódó levelek
A polgári kormány időszakával
ellentétben az utóbbi két évben
sorra tűntek el, illetve érkeztek
felbontva nemzeti érzelmű egye-
sületek, szervezetek levelei. A
Forrai Sándor Rovásíró Kör
meghívóit egyre többen nem
kapják meg, köztük Varga Csa-
ba írástörténész, de hasonlókép-

pen nyoma veszett a rovásíró er-
délyi Zomora Mártának, a
zalaszántói Nagy Gyulának, az
egri Csatlós Csabának címzett
könyveknek és szakanyagoknak.
(Kallódó levelek – Magyar De-
mokrata, augusztus 26.) 
A borítékot talán mégsem rovás-
írással kellett volna megcímezni? 

• Last minute 
Görög Zita az utolsó pillanatban,
azaz hétfőn jelentkezett Gór Nagy
Mária színitanodájába. A szóbeli
vizsgán, az énekes részhez érve ak-
kora sikert aratott a sprituáléval,
amit előadott, hogy azonnal felvet-
ték a műintézménybe. (axel.hu,
2004. augusztus 25.)
Pedig már-már úgy tűnt, hogy
elveszik a nemzet számára.

• A helyzet
Az a helyzet, hogy sokkal jobban
élek, mint valójában. 
(Demszky Gábor, Szólás szabad-
sága 2004. augusztus 15.)
Valójában? 

• Ágyúval fecskére
Mindeközben Tölgyessy Péter,
akitől távol állt a Pető-féle politi-
zálás 1996. augusztus 30-án be-
jelentette kilépését a pártból és a
frakcióból, ezzel pedig ő volt az
első fecske a távozó „nagy-
ágyúk” közül. (Költöző mada-
rak, Magyar Demokrata, 2004.
augusztus 26.)  
A szabad madaraknak min-
dent szabad. Kilőnek fecské-
ben is, ha az köll.

• Piacpárt
Az interjú megjelenését a Nemze-
ti Fejlesztési Hivatal támogatta.
(Interjú Veress Józseffel, az NFT
vezető tanácsadójával, Magyar
Narancs, 2004. augusztus 26.)
NFT-PR és Európa Terv-logó,
piaci alapon.

• LagziMan visszavág
A magyar lakodalmas zene
trónkövetelője, Csocsesz szem-
beszáll a családját fenyegető
rémmel. A famíliát ért soroza-

tos sorscsapások arra késztetik
az énekest, hogy megküzdjön a
magyar egészségüggyel. (Színes
Mai Lap, 2004. augusztus 9.)
A piros sarokban Csocsesz, a
kékben Kökény Mihály.

• Kalandorok kím
éljenek

Fiatal, csinos házvezetőnőt kere-
sek. Megbízható, fiatal, csinos
bejárónőt keresek heti 1-2 alka-
lomra. Fizetés: 4 ezer Ft. (Hirde-
tés a BULInet apró Munkát kí-
nál rovatában)
A munkatapasztalat hiánya
nem akadály.

• Ijesztõ nyugalom? 
Igencsak megijedt Gombos Edi-
na, amikor megharapta őt egy
kismajom, de a negatív AIDS-
teszt után megnyugodott. (Gom-
bos Edina nem AIDS-es –
ma.hu) 
A jó hírnek örvendünk – de
nem világos, ki a második tag-
mondat alanya. 
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„Ez a sportoló nem a szülőföldjén látta meg a napvilágot.”
„Az olimpiai zászló is rövidesen a görög sorsára jut…”
„A csehek nagyon vegyes színekben vonulnak.”
„Itt a megnyitón minden szék tele van.”
„Biztosan azért ez az üdvrivalgás, mert aki a ciprusi zászlót viszi,

annak a sportolónak görögös hangzású a neve…”
„Jelentősége, hogy először lépett ki mondjuk egy háttér elől az

emberi test formája… és jelent meg önmagában a maga valójában.
Kicsit talán asziszem, hogy ez az előtérbe kerülés valamelyest az
egyéniség és a személyiség kihangsúlyozását is szimbolizálta már 
abban a korszakban és ahogy így látjuk tulajdonképpen ezt a szinte
szétrobbanási folyamatot, a darabok…, ezek az apró részek, 
legalábbis ebből a nézőpontból aprónak tűnő részek, hát bizony egy
egykori…, mondjuk így…, földrajzi folyamatot is jelképeznek, illetve
a… görög szigetvilág kialakulását…, hiszen a mai napig Görögország
ebben a minőségében nyilvánvalóan nem csak a kontinenshez tarto-
zó rész, hanem számos apró sziget összessége…”

„A kapcsolatteremtés és az élet összekötésének játékos szimbólu-
ma ez.”

LAPZSEMLE EXTRA

Csisztu Zsuzsa
TOP 7 az olimpiai
megnyitón:
·····
·

·

A HÓNAP IDÉZETE

• Megy a juhász?
Juhokhoz értő házaspárt vagy férfit keresek villanyos tanyára,
lehet erdélyi vagy hajléktalan is. Fejni tudók előnyben. Tel.: 06-
20... (Hirpressz című hirdetési újság, 2003. szeptember 15.) 
Felvidékiek kíméljenek.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk előző számában nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra augusztusban előfizetők számára. 

Az akció keretében három, egyenként tízezer fo-

rint értékű  könyvcsomagot sorsoltunk ki, a sze-

rencsés nyertesek: Apagyi Barnabás, Budapest 

I. kerület; Dr. Angyal Tibor, Pécs; Varga Attila, 

Budapest XXIII. kerület.

A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk!

A játék folytatódik, a szeptemberben előfizetők 

között is értékes könyvcsomagot sorsolunk ki!



7 Németh Roland
a hónap vesztese

8 Gyurcsány Ferenc
a hónap nyertese
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mivel a Matula csak 20
éves távlatban számolt
mértékadó politikai elem-

zésében, mint a Magyarország-
ra váró borzalmak egyikével,
pillanatok alatt valósággá vált.
Az elmúlt nem egészen másfél
évben, mióta előlépett a politi-
ka kulisszái mögül, egy pillana-
tig sem hagyott kétséget afelől,
hogy el tudná képzelni magát
miniszterelnökként, sőt, úgy
tudná csak igazán. Minden
megszólalásával és ún. publiká-
ciójával Tony Blair- és Orbán-
epigon imázsát építette, napi
24 órában gondolkodott balol-
dalban és nemzetben, szociál-
demokráciában és harmadikút-
ban. Persze mindez nem lett
volna elég, ha nem áll a megfe-
lelő pillanatban az MSZP-veze-
tőség ellen fellázadó talpasok
élére és nem ígér be 2-3 belügy-
miniszteri posztot mindenféle
megyei potentátoknak. Hogy
mire viszi a hőn áhított marsall-
bottal a kezében? Ha az Or-
szággyűlés is úgy gondolja, ha-
marosan a saját bőrünkön ta-
pasztalhatjuk.

örténet egy: ismerősöm meséli, a párizsi
magyar konzulátus naponta több olyan le-
velet is kap, amelyben a levélíró felhábo-

rodottan, ironikusan vagy éppen csalódottan
számol be arról, hogy Magyarországon a rendőr-
ség mondvacsinált okokkal, a tájékozatlansá-
got, a nyelvtudás hiányát kihasználva bírságolt
(euróban!), a körülményekből pedig nyilvánva-
lóvá vált, hogy a rendőr saját zsebre dolgozott.
Mondom, ismerősöm szerint a levelek hangneme
változó, abban viszont kivétel nélkül megegyez-
nek a károsultak, hogy a történtek után nem óhajtanak még egy-
szer Magyarországra látogatni.
Történet kettő: a sofőrként dolgozó ismerős az ügyes zsiványságnak
kijáró elismeréssel meséli egy rendőr bon mot-ját, miszerint nincs ad-
dig vége a műszaknak, amíg össze nem jön az ötszáz euró. A cseles
mondat után a mesélő még kacsint is egyet  – érted? –, nekem pe-
dig a hátamon futkos a hideg. Mint mindig, ha a hatalommal való
visszaélésről, tapintatos, de mégis erőteljes fellépés helyett brutali-
tásról vagy éppen érthetetlen elnézésről olvasok – szóval csupa
olyasmiről, amit bőven megtapasztalhattunk mindannyian a ma-
gyar rendőrség részéről az elmúlt időkben. Mert hiába végzi dereka-
san a munkáját a segítőkész járőr, a holtfáradt, de a bejelentést
szakszerűen és gyorsan kezelő ügyeletes tiszt, ha a honi és külhoni
állampolgár is egyre többször tapasztalja, hogy a szolgálók és védők
egy része egyszerűen fejőstehénnek nézi. És bár nem kenyerünk a
vulgárpszichológia, a (K.) János-arcú rendszerváltásra sem lehet az
idők végezetéig rákenni mindent, de mintha az „ötszáz eurós mű-
szak” világítós neon-jelképe is lehetne mindannak, aminek elvileg a
hozzánk vetődő külföldi meg a honi pógár kényelmét, biztonságát
kellene szolgálnia. Mintha államigazgatásunk, rendvédelmi háló-
zatunk munkaversenyt hirdetett volna lerohadásból, töketlenség-
ből, agresszivitásból, a felelősség hárításából, a „jöjjön vissza ké-
sőbb, lefagyott a rendszer” típusú kifogásokból. A puritán államról
való szónoklás mellett az állami vízfej folyamatos és aggasztó növe-
kedését látjuk; és ez most kivételesen nem tárgyilagosra hangszerelt
ellenzéki rugdosódás. A rendszerváltozás óta egyik politikai elit
sem vette magának a bátorságot, hogy valami tényleg nagyot lép-
jen. Mert persze vigyoroghatunk kínunkban a rendőrkapitányon,
akinek van diplomája, de mégse (az RTL KLUB Híradója szerint a
főszereplő a „vaskancellár”), az eset azonban iskolapéldája lehet-
ne a felelősség hárításának, az ellenőrzés meg a számonkérés hiá-
nyának. Egyszóval annak, amivel mindenki találkozik akkor, ami-
kor ügyet intézne vagy egyszerűen csak szeretne valamit megtudni,
hogy az ügyfeleit potenciális csalónak tekintő adóhivatal ne küld-
hessen neki számonkérő székkel meg falhoz állítással fenyegető le-
velet egy határidő lejárta előtt két nappal. A külföldieket prédának
tekintő rendőri magatartás csak rákos kinövése a magyar állam-
igazgatás, egyáltalán az államhatalom egyre aggasztóbb állapotá-
nak. Nem lesz mindig Lamperth Mónikánk a gondok megoldására,
kezdjük hát azzal, hogy megpróbálunk normálisan viselkedni egy-
mással meg a hozzánk látogatókkal. Egyszer talán menni fog.

52 0 0 4 .  S Z E P T E M B E R

tt az ősz, itt van újra, itt a kor-
mány, hol a kormány, min-
denesetre most már senki

nem fogja szegény ex-miniszter-
elnököt cseszegetni a nyaralás-
sal, van helyette a másodosztályú
Hodorkovszkij-klón, aki persze
nem a szocialista válasz O. V.-ra,
de azért egy picit mégis, amint
azt az érintett klón sietett közöl-
ni velünk. Nem tehettük hát
meg, hogy nem foglalkozunk
épülő, szépülő napköztársasá-
gunk belpolitikai életének válto-
zásával, s ha már itt vagyunk, ír-
tunk szakszervezetekről, meg a
Nap-keltének nevezett vizuális

környezetszennyezésről, ahol a
nyalnivaló eltűnésétől megzava-
rodott média-tényezők újabb cél-
pont után sasolnak. Szétnéztünk
a szakszervezetek háza táján is,
naná, hogy nem hagytuk ki az
amerikai elnökválasztási bulit,
de azért elmentünk étterembe és
az aradi Hegyaljára. Kínai pia-
con jártunk, zenét hallgattunk,
buheráltunk, szigeteltünk, meg-
unhatatlan Oli bátyánk pedig
lelke legsötétebb zugát tárta föl,
amikor megírta, hogy ő tulaj-
donképpen atlantista bőrfotel-hí-
vő és hipperrealista geostratéga,
Al Bundy-t pedig az emberiség
egyik nagy ajándékának tekinti:
az amcsikról mondja meg a fran-
kót.                             – A. B. A. 

A
ABLONCZY BÁLINT

lapunk 
főszerkesztő-
helyettese

„A szerkesztő azt üzente”

Bukta

szünkbe juthat az „Azért
a brunz is szépen csil-
log” című Mancs-

szösszenet, persze csak akkor,
ha megvan az áhított 75 milli-
liter.  Ehhez Németh Roland-
nak természetesen semmi kö-
ze, hacsak annyi nem, hogy
szoros versenyben lett első e
hónapban a vesztes kategóriá-
ban, orrhosszal megelőzve Fa-
zekas Róbertet. Történt ugyan-
is, hogy olimpikonunk „a már
szinte teljesen üres stadion-
ban” a dobókör közepén letol-
ta gatyókáját és a sejhaját
megmutatta az Olympos iste-
neinek, no meg az éppen még
ott kolbászolóknak. Mindezt –
ha már lúd, legyen kövér ala-
pon – le is fényképeztette. Ké-
sőbb ugyan szánta-bánta bű-
nét: az egész csak egy marhás-
kodás volt, csak hülyülni akar-
tak. Persze Parti Nagy óta tud-
juk, hogy marháskodni a zu-
hany alatt kell,  a Kinizsi-
Húsosoknál, a Baráti Hadsere-
gek Szpartakiádján.  Mi pedig
nulláztunk egyet, csak úgy uj-
jal, zsebkendőcsücsökkel.
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gyan a Nap-kelte stábja a
miniszterelnök lemondása
után már nem kívánja át-

venni a kitüntetést, az eset rávi-
lágít a nemzeti televíziózás kor-
mányfüggő, áldatlan és méltat-
lan helyzetére. A brutális siker-
csiholás mögött felsejlik a rend-
szerváltozás árnyoldala.

A referenciamûsor
A magyar televíziózás legnézet-
tebb reggeli háttérműsora Nap-
kelte néven 2002 szeptemberé-
ben tért vissza az MTV-hez,
ugyanahhoz a csatornához,
ahonnan a ’80-as évek végén
elődje, a Nap TV elindult. A ma-
gyarországi kereskedelmi televí-
ziózás úttörő produkciója párat-
lan sikertörténetet élt meg
Gyárfás Tamás vezetése alatt. A
műsor megjárt több adót –
MTV, TV3, ATV –, túlélt szá-
mos hullámvölgyet, túlélte rivá-
lisait, majd úgy került vissza az
anyaállomáshoz, hogy egyolda-
lúan diktálhatott feltételeket,
egyrészt meggyőző nézettségi
mutatói, másrészt a közszolgála-
ti televíziót felügyelő politikai
döntéshozók támogatása miatt.
Ez a diadalmenet az adás nyíl-
tan vállalt balliberális beállító-
dásnak köszönhető. A 2002-es
kormányváltást követően a ma-
gyar reggeli műsorok piacán
nem is volt más szóba jöhető
baloldali projekt, pontosabban
a semmiből felépítendő vadonat-
új műsor koncepciója került
szembe a már bevált és bizonyí-
tott műsor beemelésének lehe-
tőségével.

A döntésben a meghatározó
faktor a Nap-kelte leglényege-
sebb vonása, a kiszámíthatóság
volt, amit nem csak a folyama-
tos működéssel, az állandó mű-
sorvezetői állománnyal érnek
el, hanem a műsorkészítés me-
netét domináló balliberális pa-
radigmával, amit következete-
sen centrumként tüntetnek fel.
A problémák bemutatásának
nézőpontja hihetetlenül stabi-
lan kötődik e paradigmához,

függetlenül évszaktól és kor-
szaktól, sőt, politikai pártoktól
és kormányzati aktoroktól is.
Ebben rejlik a megbízhatóság
lényege. Nagy kérdés azonban,
hogy a társadalom azonosul-e a
Nap-kelte nézőpontjával, netán
a Nap-kelte azonosul a társada-
lom többségi véleményével,
vagy esetleg egészen más okok
állnak a produkció piacvezető
státusza mögött.

Kulisszatitkok
Tekintsük át a produkció sikerét
eredményező műsorszerkesztési
gyakorlatokat! A Kereszttűz cí-
mű rovat leglényegesebb jellem-

zője például, hogy két meghí-
vott újságíró szerepel a középen
álló műsorvezető mellett. Ha a
meghívottak kiválasztását vesz-
szük szemügyre, egyértelművé
válik, hogy a jobboldali sajtó faj-
súlyos reprezentánsai gyakorla-
tilag nem kapnak szerepet a ro-
vatban kérdezőként. A jobbol-
dal reprezentánsának tekinthe-
tő meghívottak aránya lényege-
sen elmarad a baloldali és libe-
rális média képviselőinek ará-
nyától. Ezzel a szerkesztési me-
tódussal a Kereszttűzben kínált
jobboldali világnézetű újságíró
szereplési lehetősége a kiegyen-
súlyozottság látszatának kelté-

sét szolgálja, és egyben megold
egy további fontos feladatot: ál-
landó igazolást sulykol arra néz-
ve, hogy a jobboldali média te-
rületén tulajdonképpen nem is
található igazán karakteres mé-
diaszemélyiség. Mindezeket a
hatásokat erősíti a hármas kér-
dezői konfiguráció, amelyben a
középre állított és vezető szerepét
megszólalásának időzítésével,
hosszával hangsúlyozó műsorve-
zető mellett egy jobb-és egy balol-
dali reprezentáns jelenik meg,
garantálva a jobboldali kérdező
biztos alulmaradását, miután a
vezető kérdező egyetlen esetben
sem tekinthető semlegesnek.

A Nap-keltét miniszterelnökként Medgyessy Péter állami kitüntetésre
terjesztette fel a műsor 15 éves működésének elismeréseként, amit
Mádl Ferenc köztársasági elnök – fenntartásait hangoztatva – gyakor-
latilag visszautasított. A Századvég Médiaműhely munkatársai évek óta
figyelemmel követik a Nap-keltét; az Antal Zsolt és Kubínyi Tamás
által írt tanulmány elsőként lapunkban megjelenő részlete feltárja a
műsor kormánypárti sikerének és a köztársasági elnök döntésének va-
lódi hátterét. 

Közvetlen vitaszituációk kerülése a Nap-keltében • Manipuláció csúsztatás hátán

Hol kel a Nap?

A 2002-es kormányváltás után az összes közlés politikai vegyértéke rendkívüli mértékben eltolódott
a baloldal irányába. A kormányzat–ellenzék közötti négyszeres különbség semmilyen szerkesztési
módszerrel nem indokolható, a társadalmi és politikai viszonyok természetellenes leképezése. 

U
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A domináns paradigmát meg-
jelenítő műsorvezetőt ez a felál-
lás középre tájolja, együttműkö-
dése az egyik féllel és szemben-
állása a másikkal pusztán az
adott helyzetre vonatkozó pilla-
natnyi döntésének tűnik. Az
aszimmetrikus szereposztásban
a jobboldali kérdező számára az
izgága, kákán is csomót kereső,
akadékoskodó habitus jut, mi-
közben társai kiegyensúlyozott,
tárgyilagos és pártatlan attitű-
döt sugároznak, holott a mély-
elemzések egyértelmű manipu-
lációs célú torzításokat jeleznek
kérdezői aktivitásukban. 

Igazi napkeltés sajátosság az
egyszereplős kinyilatkoztatás
dominanciája. A műsorban
rendkívül kevés a közvetlen vita
jellegű műsorrész, ahol érv az
érvvel mérkőzhetne visszafogot-
tabb műsorvezetői jelenlét mel-
lett. Ezt lehet a Nap-kelte alap-
koncepciójának is tekinteni: na-
gyon sokat bíznak a műsorveze-
tőre. A közvetlen vitaszituációk
kerülése egyben azt is jelenti,
hogy a balliberális politika kép-
viselőit nem teszik ki a közvet-
len politikai kontroll, alternatív
(ellenzéki) értelmezési módok-
kal való szembesülés lehetőségé-
nek. Értelemszerűen ezt a funk-
ciót is az újságírók vállalják ma-
gukra. A politikai dominancia, a
baloldali politikusok túlrepre-
zentáltsága mellett jelentős a
politikán kívüli szektor átpoliti-
zálása. 

A Nap-kelte hírimpulzusai a
kiegyensúlyozottság teljes hiá-
nyát jelzik. A baloldali vegyérté-
kű impulzusok teljes száma
több mint 300 százalékkal ha-
ladja meg a jobboldalit, miköz-
ben középen – a legkívánato-
sabb kiegyensúlyozott tarto-
mányban – is jelentős hiátus
mutatkozik.  A Nap-kelte a
2002-es kormányváltás után az
enyhe baloldali elfogultságot te-
kinti domináns paradigmának,
amely a valóságban a közepes és
erős baloldali elfogultságot sok-
kal nagyobb arányban hordoz-

za, mint a hasonló arányú jobb-
oldalit. A legnagyobb hiányos-
ság a kiegyensúlyozottságban
mutatkozik, melynek itt muta-
tott megroppanása a médiatör-
vényt alapjaiban sérti.

Mûsorvezetõ 
személyiségek
A Nap-kelte sikerének döntő
oka a műsorvezetői személyisé-
gekben rejlik. Olyan csapattal
dolgozik a Nap-kelte, amelynek
a befogadó szempontjából leg-
fontosabb tagjai több évtizede
működnek az újságírás, a média
területén, illetve más rokon-

szakmákban. Hírnevüket is
máshol szerezték, és szakmai re-
putációjukat vitték magukkal a
Napkeltébe. A műsor önálló
gazdasági vállalkozás, nem függ
senkitől és semmitől, műsorve-
zetői pedig elismert vélemény-
formáló személyek, akik nem
csak a Nap-kelte műsorvezetői-
ként jelennek meg a hazai mé-
diában. Mindebből következően
olyan kérdéseket is feltehetnek,
amit esetleg más reggeli műso-
rok műsorvezetői nem kockáz-
tatnának meg. Az ilyen módon
felépített vélemény-nyilvánítá-
sukkal domináns módon hatá-
rozzák meg a műsor összképét
és hatását. Vélemény-nyilvánítá-
son nem a politikai hovatarto-
zás kinyilatkoztatását értjük –
jóllehet minden egyes műsorve-
zető illeszkedik a vegyértékében
balra tolt képbe, hiszen Aczél
Endrét a Népszabadság publi-
cistájaként, Verebes Istvánt a
Heti Hetes állandó résztvevője-
ként is ismerhetik a nézők, és
így tovább – hanem a kérdezés-
módban, az események beállí-
tásában, a hivatkozásokban, és
egyéb kommunikációs, valamint
metakommunikatív jegyekben

megnyilvánuló politikai beállí-
tódás megnyilvánulását. Mitől
érdekesebb egy napkeltés be-
szélgetés más reggeli műsorok
hasonló témájú rovatainál? Min-
den egyes újságíró a maga sze-
mélyiségéből adódó stílusban,
szabadon – sokszor szemtele-
nül, olykor agresszíven –, ala-
pos témaismerettel és általános
tájékozottsággal, a célközönség
számára professzionálisnak lát-
szó kérdezéstechnikával dolgo-
zik. Mindezek a faktorok olyan
lendületet adnak a műsornak,
amely kiválóan alkalmas arra,
hogy a bizonytalanabb percepci-

ójú nézők előtt a műsor üzene-
teinek kiegyensúlyozatlanságát
elfedje.

A legnagyobb 
hazai sajtóbotrány
A műsorvezetői manipuláció is-
kolapéldája volt, ahogyan Vere-
bes István a Népszabadságban
megjelent hamisított Teller-levél
botrányt semlegesítette. Zeley
László nyugdíjas újságíróval a
Nobel-díjas tudós „posthumus
leveléről” beszélgetett Verebes
István 2003. szeptember 20-án.
„Ködösen látok…” – kezdte a
beszélgetést a műsorvezető,
„Tessék nekem elmondani pon-
tosan, hogyan is fogalmazódott
ez a levél!”. Zeley szerint Teller
Ede telefonon mondta el meglá-
tásait, amit lejegyzeteltek és
visszaolvastak Tellernek. Felme-
rült a professzor aláírásának
kérdése is. Zeley szerint augusz-
tus 21-én kerültek feladásra a
névjegyek, amelyek szeptember
11-én érkeztek meg. Névjeggyel
együtt lett elfaxolva a levél a
Teller által alapított intézetbe,
majd a titkárnő a levelet vissza-
igazolta, és az így ment a Nép-
szabadság szerkesztőségébe. Az

is kiderült, hogy a levelet
Rozsnyai fordította. A riport-
alany elbeszélése a teljes ho-
mály és zavarosság. Verebes
passzív kérdései és a riportalany
válaszai kölcsönösen érdekte-
lenné tették a súlyos témát.

A szilárdnak tűnő oknyomo-
zói attitűd mögött egy másik
szándék, a téma unalomig törté-
nő agyonbeszélése mutatható
ki, miközben a magyar sajtó
rendszerváltás óta eltelt idősza-
kának legnagyobb botrányáról
van szó. A Nap-kelte által alkal-
mazott módszer lényegében a
kommunikációs ingerküszöb
megemelésével az eset lényegte-
lenítésére irányul, amellyel ma-
ga a hamisítás problémája is
megoldottnak tűnik, vagyis a
műsorvezető asszisztál az ügy el-
bagatellizálásához. A Népsza-
badság akciójában kimutatható
a propaganda valamennyi fon-
tos jellemzője. Egyszerűsítés tör-
tént, amikor a tudós független
véleményalkotását a közvetítő
újságírók az aktuális belpoliti-
kai helyzetre alkalmazták, még-
pedig olyan kontextusban, hogy
a baloldalra pozitív, a jobboldal-
ra negatív szerepet osztottak.
Felnagyítás, a tények torzítása
történt, amikor a tudós kijelen-
tésének egyes, az ellenzék szá-
mára hátrányosan értelmezhető
tételeit a közvetítő lánc sarkítva
adta tovább. Az üzenetben
Teller Ede tulajdonképpen az
üzenetkészítők magánvélemé-
nyének hitelesítőjeként jelenik
meg, azaz a hangszerelés egyik
instrumentumaként használják,
akárcsak a manipulációt hír-
ként továbbadó Népszabadsá-
got. A transzfúzió az a propa-
gandafogás, amikor a manipu-
lált üzenet a különböző hírköz-
lő eszközökhöz alkalmazkodik.
Ez történt, amikor a Népsza-
badságban közölték a cikket,
majd amikor azt az egész ma-
gyar média háttérinformációk
nélkül tette közzé, végül pedig a
közbeszéd felkapva a témát
megadta annak árnyalatait és

A mûsorban rendkívül kevés a közvetlen
vita jellegû mûsorrész, ahol érv az
érvvel mérkõzhetne visszafogottabb

mûsorvezetõi jelenlét mellett
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valódi jelentőségét. Verebes Ist-
ván igazi műfaja ez az utolsó
szakasz, habitusa és közszerep-
lői magatartása nem a hírek for-
rásánál, hanem a nyilvánosság-
ban rájuk aggatott értelmezési
lehetőségek válogatásánál kap
jelentőséget. Az elhíresült levél-
ügyben Verebesnek lehetősége
lett volna arra, hogy valódi di-
menziójában, minden manipu-
lációs és propagandavonással
felruházva mutassa be a hiteles
történetet, ám e helyett a ma-
szatoló értelmezést választotta.

A sikerhez 
támogatás kell
A Nap-kelte felvázolt működési
gyakorlata számos szempont-
ból rendszeresen sérti a média-
törvény egyes bekezdéseit, még-
sem szolgáltat elegendő alapot
az azonnali és határozott be-
avatkozásra, pontosabban, ha
szolgáltat is, ugyanilyen arány-
ban lehetőséget teremt a kibú-
vásra. Ennek számos oka közül
kettőt emelünk ki. Az első a
pártok érdekeinek alárendelt
médiatörvényben leírt pártfo-
gói rendszer, amely elsősorban
az ORTT-n belül biztosítja a

műsor meglehetősen nagy vé-
dettségét. A másik ok a közs-
zolgálatiság világos meghatáro-
zásának hiánya. Magyarország
fiatal demokrácia, melyben a
négy évtizedes monolit diktatú-
ra mentális hatásai legalább
olyan erősen érvényesülnek,
mint a modernizációs törekvé-
sek. A kettő küzdelmének erő-
terében az újságírás formális
szabályait általában betartva,
de az emberi szokásokat és az
élettörvény jelleggel bíró Ká-
dár-kori habitust mindenkinél
alaposabban ismerve és alkal-
mazva, az emberi személyiség-
nek egészen az ösztönéletig ha-
tó mediális kiszolgáltatottságát
célirányosan kihasználva mű-
ködik a műsor, az eleven anak-
ronizmus.

A siker táptalaja a szintén
anakronisztikus átmeneti tár-
sadalom, amely egyszerre ké-
pes a modern polgári fejlődés
és a pangó túlélés tüneteinek
produkálására. A nosztalgia, a
folyamatosság iránti igény ma-
ga az önazonosság, a diktatúrá-
ban szocializált, de élhetőnek,
megélhetőnek és túlélhetőnek
bizonyult életforma folytatása.

A rendszerváltás gyökeres for-
dulata, a politikai és gazdasági
élet rohamos átrendeződése a
tervezhető életútra kalibrált és
ezért talajt vesztett tömegek
számára kezelhetetlen konflik-
tusokat eredményezett, aminek
tüneti kezelésére afféle nyugta-
tó-és ajzószerként, alkalman-
ként kifejezetten a médiakuta-
tásból ismert elektronikus
drogként hatnak a napkeltés
stílusjegyek, az ismert arcok és
ismert megoldások.

Nosztalgiatévé
A Magyar Televízió az elmúlt
évek során nem csupán tőkéjét,
hanem a megújulásba vetett
politikai hitelét is elveszítette,
önmaga paródiájaként nosztal-
gikus intézménnyé vált, annak
a nézői szegmensnek a szolgá-
latába szegődve, amely szoká-
sai, alkalmazkodási képtelensé-
ge és az állandóság iránti ter-
mészetes vágya miatt végletekig
ragaszkodik mindenhez, ami il-
lúziójában megtarthatja. Ékes
példája ennek az arculat-átala-
kítás, és annak is legkaraktere-
sebb jellemzője – állatorvosi lo-
va – a Nap-kelte.

A műsor mássága minden ri-
válisnál érdekesebb a közönség
számára. A közérdeklődés min-
dig nagyobb figyelmet fordít a
showműsorokra a közszol-
gálatiságnál, a közvélemény kor-
rekt tájékoztatásánál, a közbe-
széd kiegyensúlyozott tematizá-
lásánál. A tömegdemokrácia
kommunikációs terének egyol-
dalúan üzleti alapú elfoglalása
viszont tökéletesen ellentétes a
közérdekkel. A közszolgálatiság
fügefalevele alatt politikai
valóságshow és szórakoztató
hírmazsolázás folyik. Az ameri-
kai kereskedelmi tájékoztatás-
ban infotainment néven ismert
módszer mély gyökeret vert a
hazai köztájékoztatásban. A be-
csült nézettségi adatokra alapo-
zott népszerűség nem elégséges
alap a médiatörvényben foglal-
tak, illetve a tömegtájékoztatás
íratlan szabályainak megsérté-
sét elnéző, a problémát eltusso-
ló magatartásra. Mindaddig,
amíg Nap-kelte jelenlegi szer-
kesztési elveivel megjelenik a
közszolgálati televízióban, defi-
cites marad a magyar tömegtá-
jékoztatás. 

– ANTAL ZSOLT, KUBÍNYI TAMÁS
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Gyárfás Tamás, a mûsor producere jót kacag a Nap-kelte állandó vendégén, Gyurcsány Ferencen – nem lesz ebbõl baj? FO
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öszönetet jöttek tolmá-
csolni, mivel – ahogy
Kiss Péter elmondotta –

a parlamenti választást a szak-
szervezetek segítsége nélkül
aligha nyerhették volna meg.
Kiss később egy kicsit pontosí-
tott: nem nyerhettek volna a
szakszervezetek, főként a Ma-
gyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége (MSZOSZ), azon be-
lül is a Vasutasok Szakszerveze-
te nélkül.

Kiss Péter kancelláriaminisz-
ter vezette, hátországát is jelen-
tő Baloldali Platform Tömörü-
lés gerincét most is a főként az
MSZOSZ-hez tartozó szakszer-
vezetek, volt és jelenlegi szak-
szervezeti vezetők jelentik. A
platform elnökségében megta-
lálhatjuk Kordás Lászlót, az
MSZOSZ alelnökét, Szőke Ká-
rolyt, az MSZOSZ-tagszervezet
Vasas Szakszervezeti Szövetség
elnökét, Vadász János volt
KKDSZ vezetőt (jelenleg a köz-
szolgálati reformért felelős kor-
mánymegbízott) és Márkus Im-
rét, a szintén MSZOSZ-tagszer-
vezet Vasutasok Szakszervezete
korábbi vezetőjét (jelenleg a
MÁV felügyelő-bizottságának el-
nöke, a vasúttársaság társadal-
mi kapcsolatokért felelős mi-
niszteri biztosa).

Ez a harc lesz a végsõ?
A szakszervezetek 2002. május
1-jén végre úgy érezhették: vé-
get ért a 12 éves vesszőfutás, az
embereknek több, nekik még
több pénz jut, és pozícióból is
lesz elég. Az MSZP ugyanis a po-
litikai kampány munkahelyekre
való beviteléért cserében sokat
ígért. Még azt a csalit is bedob-
ta, hogy kétszintű parlamenti
rendszert vezet be, ahol az alsó-
házba a szakszervezetek vezetői
alanyi jogon jutnak be. Ez pedig
túlélést jelentett volna arra az
esetre, ha kifut a talaj a lábuk
alól.

Ennek ugyanis nem csekély
az esélye. Míg Magyarországon
1990-ben 83,1% volt a szakszer-

vezeti tagok munkavállalók kö-
zötti aránya, 2000-ben ennek
már csak kevesebb, mint egyne-
gyede, 19,7%, ma pedig vélhető-
en ennél is kevesebb. A szak-
szervezeti vezetők köre mind-
eközben alig változott, csak a
halál, egy-egy túl nagyra nőtt in-
gatlanbotrány vagy egy komo-
lyabb politikai karrier ígérete
mozdította ki őket a faragott
diófa-asztal mögül. Miközben te-
hát közel annyi éhes száj van,
mint 14 évvel ezelőtt, a tagdíjfi-
zető szakszervezeti tagok szám-
arányában a foglalkoztatotti lét-
szám csökkenése miatt a fent
említettnél is sokkal súlyosabb a
veszteség. 

Szakszervezeti szemszögből
ennél is aggasztóbb, de sokkal
összetettebb képet mutat a jövő.

A KSH 2001-es felmérése sze-
rint a 19,7%-os tagság derékha-
dát a 40-54 évesek adták, a 20-
24 éves korosztályban 7,9%-os,
a 25-29 évesek között pedig
12,7%-os volt a szervezettség. Ez
azt jelenti, hogy az évek múlásá-
val gyors ütemben csökken a
taglétszám. A potenciális kilé-
pők aránya is nagy, mivel mind-
össze az összes foglalkoztatott
13,5%-a ítélte kedvezőnek a
szakszervezetek szerepét, azaz
még a valószínűsíthető tagok
között is tízből három nem tart-
ja hasznosnak a szakszervezete-
ket!

A legkedvezőbb szervezettség
és megítélés a közszolgálati szfé-
rában van, ahol a Szakszerveze-
tek Együttműködési Fóruma
(SZEF) és az Értelmiségi Szak-

szervezeti Tömörülés (ÉSZT)
működik, de kedvezőek az ada-
tok az Autonóm Szakszerveze-
tek Szövetségéhez tartozó ága-
zatokban is. Az összkép elszo-
morító mutatóit tehát a verseny-
szféra katasztrofális szervezeti
helyzete okozza, melyben éppen
az MSZOSZ működik. Így pél-
dául mindössze 3,4%-os a szer-
vezettség az építőiparban, 4,4%-
os a vendéglátás, 5%-os a mező-
gazdaság területén, 7,1%-os a
kereskedelemben: ezt sok
mindennek lehet nevezni, de
„szakszervezeti mozgalomnak”
már aligha. 

Balfácánok
A kilencvenes évek elején még
az MSZOSZ volt Magyarország
legnagyobb szakszervezeti szö-
vetsége. 1994-ben a politika
munkahelyekre közvetítésével
komoly segítséget nyújtott az
előretörő MSZP-nek, amely par-
lamenti helyekkel, egyéni párt-
karrierekkel, a „munkásosz-
tály” számára pedig csonttörő,
Bokros-féle balegyenessel jutal-
mazta az érdekvédők szeretetét.
Miközben a „munkavállalók ér-
dekeit képviselő” szakszervezeti
vezetők a Parlamentben meg-
szavazták a Bokros-csomagot, és
– mivel aligha tüntethettek saját
maguk ellen – próbálták féken
tartani a tiltakozásokat, sztráj-
kokat, a Szonda Ipsos felmérése
szerint a szakszervezeti mozga-
lom társadalmi presztízse az
1989-es 52 pontról 1995-re 39
pontra csökkent. Ez a mélyre-
pülés azóta is példa nélküli a
magyar társadalomban, de –
mint látni fogjuk – lesz ez még
rosszabb is. A presztízsveszteség
a szakszervezeti tagságra sem
maradt hatástalan: azok, akik
úgy látták, hogy „érdekvédőik”
inkább pártérdekeket képvisel-
nek, rövid úton, tömegével lép-
tek ki a tagságból.

A társadalmi presztízs vissza-
szerzésének első lehetőségét pa-
radox módon éppen az Orbán-
kormány nyújtotta tálcán 
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2002. május 1-jén Medgyessy és Kiss Péter lá-
togatást tettek a majálisozó szakszervezetek
sátrainál. A napmelegtől tikkadt szakszerveze-
tisek kitörő ovációval fogadták Péteréket, kik-
nek ott és akkor igen fontos dolguk volt. 

Szakszervezet-sirató • Mélyponton az MSZOSZ megítélése
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a szakszervezeteknek, amikor
több mint kétszeresére emelte a
minimálbért. Óriási kommuni-
kációs lehetőség volt, amikor tíz
év után először lehetett volna az
örök vesztes oldaláról a nyertes
oldalra állni, és azt mondani: a
radikális béremelést a szakszer-
vezetek kitartó munkája kény-
szerítette ki a jobboldali kor-
mányból. Nem ez történt. A bér-
emelés legnagyobb bírálói nevet-
séges módon éppen a szakszerve-
zetek voltak, felkínálva ezzel ar-
cukat az orbáni jobbegyenesnek.
Az ügy pikantériája, hogy két el-
lentétes okból bírálták a mini-
málbér emelését: túl kevés, és túl
sok. Az MSZOSZ „rémképe”,
mely szerint a túl nagy emeléssel
tömegével mennek majd csődbe
a vállalkozások, és növekszik
majd a munkanélküliség, nem
jött be: a foglalkoztatáspolitika
mutatói a béremelések után is ja-
vuló tendenciát mutattak. Azt,
hogy ugyanekkor túl kevésnek
tartották a minimálbér megdup-
lázását, jól minősíti, hogy ugyan-
ezek a vezetők hónapokig tartó
vastapssal és ovációval jutalmaz-
ták a Medgyessy-kormány 50%-
os közalkalmazotti béremelését.

A polgári kormány bármi
áron való támadása és az erre ki-
bontakozó kormány–szakszerve-
zetek háború mindkét oldalnak
súlyos erkölcsi károkat okozott,
csak a nevető harmadik, az
MSZP tudott belőle politikai
előnyt kovácsolni. 

A 2002-es a szocialisták
választási kampányának sikeré-
hez nélkülözhetetlenek voltak a
baráti szakszervezetek, amelyek
követelései mindenféle gazdasági
jövőkép nélkül kerültek be az
MSZP programnak elnevezett
hatalmas ígérethalmazába. Az
MSZOSZ szakszervezetei és a
kampányba bekapcsolódó más
szakszervezetek – például a Va-
dász János vezette SZEF-es
KKDSZ – ettől kezdve az MSZP
kommunikációs tükörszerveze-
tei lettek, kórusként visszhangoz-
ták a szocialista követeléseket,

vagy például a 23 millió román
Magyarországra jövetelét. Ez
azonban kevés volt az örök pénz-
hiányban küszködő MSZP-nek,
és a szakszervezetekkel kapcsola-
tot tartó Kiss Péternek. Többet,
anyagi és szervezeti hozzájáru-
lást is kértek a kampányhoz. Így
foglalja ezt össze nem kis büszke-
séggel az MSZOSZ Szövetségi Ta-
nácsának 2002. május 30-i állás-
foglalása: 

„Az MSZOSZ Szocialista-
Szociáldemokrata Platformja
2002. február 13-án Együttmű-
ködési Megállapodást kötött az
MSZP Elnökségével, melyben
vállalta a választási kampányban
való részvételt. A szakszervezetek
kivették a részüket az MSZP
program széles körben történő
ismertetésében, a szocialista kép-
viselő – jelöltek támogatásában.
A MunkaErő több tízezres pél-
dányszámai (megjegyzés: ez Kiss
Péter munkaügyiminiszter-jelölt
hat hónapon keresztül megjele-
nő, a munkahelyeken terjesztett
kampánylapja volt), röplapok
százezrei, a kampányrendezvé-
nyeken résztvevő munkavállalók
tízezrei segítettek abban, hogy
minél szélesebb körben legyenek
ismeretei az embereknek arról,
hogy miért kell a kormányváltás,
miért kell a szocialisták jelöltjeire
szavazni.”

Mindez persze aligha történ-
hetett a szakszervezeti tagdíjak
és vagyon felhasználása nélkül,
melyet befizetői bizonyára nem
az MSZP kampányára szántak.
Vasutas körökben ma is azt be-
szélik, hogy a Márkus Imre által
vezetett Vasutasok Szakszerveze-
te a kampány utolsó fél évében
semmi mással nem foglalkozott,
csak Medgyessy és Kiss Péter or-
szágjárásának szervezésével
(nem csoda, hogy Márkusra ko-
moly politikai karrier várt a kor-
mányváltás után). A kampány-
időszak óta, azaz két éve nem
tud választ adni az MSZOSZ ar-
ra sem, hol van, mi lett azzal a
800 millió forinttal, melyet Dó-
zsa György úti székházukért kap-

tak. Az MSZOSZ-nek ma sincs
saját székháza, kényszerűségből
tagszervezeténél, a Vasas Szak-
szervezeti Szövetségnél lakik al-
bérletben. 

Szociális fordulat 
helyett dupla balhorog
Az MSZOSZ utolsó lehelettel, le-
építéssel, székház és pénz nélkül,
a botrány elől kormányzati pozí-
cióba menekülő elnökével kö-
szöntötte a kormányváltást (a fel-
felé bukó Sándor László köszöni,
jól van: közmunkáért felelős kor-
mánybiztosként tengeti életét). A
szakszervezeteknek, munkaválla-
lóknak tett szocialista ígéretek
azonban csak az önkormányzati
választásokig tartottak ki, a nagy
pénzszórásból pedig a közszolgá-
lat alkalmazottai kaptak többet,
melynek szakszervezeti szövetsé-
gei messze nem olyan elszántság-
gal segítették az MSZP győzel-
mét, mint az MSZOSZ. Ráadásul
maradt a szokásos jutalmazási
rendszer: a pártot leginkább segí-
tő szakszervezetek vezetői kor-
mányzati pozíciókat vagy busás

fizetést kaptak (lásd MÁV Rt.), a
szakszervezeti tagság és a mun-
kavállalók viszont az arcukba
kaptak, de oda rendesen. Az
MSZOSZ-nek máig nincs székhá-
za, a Vasutasok Szakszervezete
11 ezer fős MÁV-leépítést, a Va-
sas Szakszervezeti Szövetség a
Dunaferr Rt. privatizálását és a
diósgyőri vasgyártás magára ha-
gyását, a bányász szakszervezet
Lyukóbánya magára hagyását és
bezárását, a postások pedig szin-
tén több ezer fős leépítést kaptak
eddig hűségajándékként a szo-
ciálliberális kormánytól. Itt em-
líthetők még a húsipari ágazat-
ban történt leépítések is, melyek
azonban az előbbiektől eltérően
inkább az MSZP-hez kötődő üzle-
ti körök „érdeme” volt, de szin-
tén MSZOSZ-es szakszervezetet
érintett.

Nem maradtak ki a kéretlen
pofonokból a közszolgálati szfé-
ra munkavállalói sem. A közal-
kalmazottak 50%-os béremelése
a közpénzből finanszírozott 100
napos kampányprogram része
volt, a hozzá szükséges pénz
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Wittich Tamás, az MSZOSZ elnöke és Draskovics Tibor pénzügyminiszter. Megértik egymást
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azonban sem akkor, sem azóta
nem állt rendelkezésre. Miköz-
ben az ország emiatt hihetetlen
gyorsasággal eladósodott, a köz-
alkalmazottaknak két éve csök-
ken a reálbére, a folyamatos le-
építések miatt pedig a hagyomá-
nyosan legbiztosabb munkahe-
lyeken a létbizonytalanság az úr.
Nem véletlen, hogy a közszféra
egyébként baloldalhoz húzó
szakszervezetei az egész ágazatra
kiterjedő sztrájkbizottságot vol-
tak kénytelenek létrehozni, ami a
rendszerváltás óta példátlan ese-
mény. Tették ezt annak ellenére,

hogy az MSZP mindent megpró-
bált, hogy megakadályozza. 

Ami azonban ezután követke-
zett, az a szakszervezeti mozga-
lom porig alázásának iskolapél-
dája. A kormány előbb elérte,
hogy 2003 végén elhalasszák a
közszolgálati sztrájkot, február-
ban pedig május végére halasz-
tották a tárgyalásokat, azzal a ne-
vetséges indokkal, hogy a KSH
adatokból akkor lehet majd tud-
ni, hogy megtörtént-e a pusztán
szavakban „garantált” béreme-
lés. A szakszervezetek annak el-
lenére belementek az alkuba,

hogy már a kezükben volt a való-
ban garantált cáfoló bizonyíték:
a januári fizetés. Innentől „sima
az ügy”: júniusban az EP-
választás miatt nem mertek tilta-
kozni (nehogy közvetve a Fidesz-
nek segítsenek), ez után pedig
már nyári szünet volt, azaz a tár-
gyalások az év eleji bérekről leg-
feljebb szeptemberben folytatód-
hatnának, már ha lenne hozzá
kormányoldal. De nincs. Ami pe-
dig már most biztosan látható:
amikor a szakszervezetek az év
vége felé leülnek a kormánnyal
tárgyalni – már ha Gyurcsányék
egyáltalán megteszik ezt a gesz-
tust – már nem béremelésekről,
hanem újabb nagyarányú leépí-
tésekről, intézménybezárások-
ról, és a privatizálásra kerülő ál-
lami feladatokról lesz szó.

A kormányváltás óta eltelt idő-
szak nem volt hatás nélküli a
szakszervezetek imázsára. A már
említett társadalmi presztízs a
Medián mérése szerint 2003-ra
elérte a 31 pontot. Ez 8 ponttal
kevesebb, mint a Bokros-csomag
idején volt.

Kinek az érdeke?
A szövetségek és ágazati szak-
szervezeteik közül nem egy is-
merte már fel – legalábbis a nyi-
latkozatok szintjén –, hogy csak
a pártpolitikától semleges érdek-
védelem jelentheti a túlélést. A
pártkötődés vezethet ugyanis fel-
ívelő egyéni politikai karrierek-
hez, de eddig mindig, kivétel nél-
kül a munkavállalók hátrányát
okozta. Noha a leginkább párt-

hoz kötődő szakszervezeti szövet-
ség, az MSZOSZ szervezettségi
szinten mára a sereghajtók közé
zuhant, taglétszámára nézve
még mindig a második helyen
áll, médiasúlyát tekintve pedig
talán a legerősebb. Sokaknak
még mindig ő jelenti A SZAK-
SZERVEZET-et, így minden elfo-
gult nyilatkozata, minden alka-
lommal az egész mozgalmat
gyengíti. 

A pénztőke extraprofit-éhsége
nemegyszer okozott már szak-
szervezetekkel való szövetségeket
– jól mutatta ezt az elmúlt évszá-
zadban az amerikai olasz maffia
is. A különböző politikai pártok
bábszakszervezetei mindig kü-
lönleges politikai vagy gazdasági
előnyöket eredményeznek a pár-
tok, illetve azok gazdasági hold-
udvara számára. Aki azt hiszi,
hogy a magyar kormányválság
egyetlen, két pártból álló koalíci-
óban zajlott le, téved. Az MSZP
maga is egy koalíció, amely töb-
bek között a szabadelvű, gátlá-
sok nélküli „zsákmánypártot” és
a magát szociáldemokratának
tartó volt vagy jelenlegi szakszer-
vezeti funkcionáriusokat köti
össze. Gyurcsány Ferencnek első
dolga ennek a belső koalíciónak
a megerősítése volt, amikor Kiss
Péterrel szövetséget kötöttek,
még a miniszterelnök-jelölés
előtt. Gyurcsány ugyanis tudta:
a privatizáció és a leépítések vi-
szonylag zökkenőmentes folyta-
tásához bizonyosan szüksége
lesz egy jó szakszervezeti lob-
bistára.               – TAMÁSI ATTILA
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Szöveg: B. D. S., Zs. Zs., A. B. A, Fotó: UFI/Késmárki Péter, MTI/Kovács Attila

MSZP-mátrix:
újratöltve
Every crisis is an opportunity. Minden krízis egyben lehetőség is. Az utóbbi 
hetekben annyiszor biztatták magukat a válságmenedzsment-tankönyvek e ked-
velt axiómájával az MSZP alsó-, felső- és középszintű döntnökei, hogy végül
rátaláltak a krízis legfőbb okára (ez állítólag Medgyessy Péter személye volna)
és az új lehetőségre is (aki, megint csak állítólag, maga Gyurcsány Ferenc). A
letargiától a csodavárásig tartó úton az UFi is igyekezett végigkísérni a szocialistákat.

Gyurcsány Ferenc engedett ambícióinak, kész elfoglalni a miniszterelnöki széket  

MSZP-mátrix:
újratöltve
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annak emberek, akiken az
egyenesre szabott, sötét za-
kó is színveszett munkásőr-

zubbonynak látszik. Vagy váll-
ban szűk, derékban bő, szürke-
fehér kiskockás tramplikabát-
nak. Na szóval: ők a maradi
exkomcsik. És vannak a mod-
ernizátor exkomcsik – akiken a
csíkos ing csíkos ingnek, az
aranyveretes szemüveg pedig
aranyveretes szemüvegnek lát-
szik. 

A világegyetem fiainak ilye-
ténképpen való osztályozása –
bevalljuk – távol áll tőlünk. El-
áruljuk hát: az UFi tudósítóját
az augusztus 25-i miniszterel-
nökjelölt-állító MSZP-kongresz-
szus egyik aktív résztvevője iga-
zította el exkomcsizmusból. Sze-
rinte Gyurcsány Ferenc tipikus
modernizátor, Kiss Péter pedig
inkább a másikféle. A szoci kor-
mányfőaspiránsok közül egyéb-
ként 2000–2001-ben még
Medgyessy Péter tűnt fel mod-
ernizátorként, Németh Miklós-

nak meg a maradi külső jutott.
Valójában persze nem történt
más, minthogy az ántivilág utol-
só miniszterelnöke (Németh)
küzdött egykori helyettesével
(Medgyessy), illetve hogy a Kom-
munista Ifjúsági Szövetség Bu-
dapesti Bizottsága volt első tit-
kára (Kiss) mérkőzött a KISZ
KB valamikor titkárával, a
KISZ-romokon támadt Demisz
alelnökével (Gyurcsány).

Aprót az OTP-nek?
A „modernizátor” Medgyessy
kormányfőjelöltté választatásá-
ban – folytatja önjelölt informá-
torunk – kulcsszerepet játszott
Gyurcsány mostani, sorrendben
harmadik nejének édesanyja
(most leanyósozzuk?), Apró Pi-
roska, aki még régről, közgázos
éveiből ismerte „a” Pétert. Apró
befolyásáról csak annyit: a párt-
közvélemény Horn Gyula egyko-
ri kabinetfőnökét, az örökös ki-
rálycsinálók egyikét tiszteli ben-
ne. Úgy alakult, hogy 2001 végé-

re Gyurcsány lett a Medgyessy-
kampánystáb feje, az Apró-lány
Dobrev Klára pedig kabinet-
főnökösködni kezdett
Medgyessy mellett. Gál J. Zol-
tán (a közelmúltig: kormányszó-
vivő) akkoriban Dobrev helyet-
teseként, Szigetvári Viktor
(Gyurcsány mai sajtómindene-
se) a pártkampány másodigaz-
gatójaként funkcionált. A 2002-
es MSZP-stáb humánerejét gya-
rapította továbbá a szabad de-
mokraták egykori kabinetfőnö-
keként ismert Braun Róbert (a
közelmúltig: a kancellária
közszereplésügyi helyettes ál-
lamtitkára), valamint a szintén
az SZDSZ-ből elszármazott
Keszthelyi András (Gyurcsány
mai kabinetfőnöke).

Személyes főtanácsadójából
aztán – 2003 májusára – sport-
minisztert faragott a „moder-
nizátor” Medgyessy. E tettre re-
agálandó, Gyurcsány anyóspaj-
tása kiszállt az általa irányított-
felügyelt állami cégek (Buda-

pest Airport Rt., Postabank Rt.)
vezetőtestületeiből. Mégiscsak
így illett. A pénzvilág hamar
tudni vélte, hogy Medgyessy –
amolyan fájdalomdíjként – „in-
téz egy főhelyet az OTP-ben”
Apró Piroskának. Ám végül
nem intézett semmit. Fél éve az-
tán arra lett figyelmes egy budai
vendéglátóipari elitegység kö-
zönsége, hogy Apró Piroska és
Medgyessyné Csaplár Katalin
nyilvánosan is összevész – hogy
ne mondjuk: kajabál egymással.
Beindult a verkli: nyár elején
Braun Róbert intett kényszerű
búcsút a helyettes államtitkári
széknek, majd – a jó ideje mi-
niszterelnöki ambíciókkal ter-
helt – Gyurcsány jelezte, hogy
kész megválni tárcájától, és Gál
J. is bedobta a kormányszóvivői
törülközőt. A közvéleményku-
tatók által sikertelennek és
menthetetlennek mért minisz-
terelnök mellett már nem volt
maradásuk. A „modernizátor”
Medgyessy néhány „őslénynek”

V

zon a sorsdöntő augusztus
25-én Németh Imre ag-
rárminiszteren látszott,

hogy történelmi felelőssége tu-
datában lép a kormányszóvivői
tájékoztató emelvényére. A te-
remben tapintani lehet a fe-
szültséget: a kabinet aznap tar-
totta első ülését Medgyessy Pé-
ter lemondása óta; az ország-
nak nincs miniszterelnöke, a
szocialisták kongresszusa este
választja meg új kormányfő-je-
löltjét. A sajtó izgatottan várja,
mit mond ebben a helyzetben
Németh Imre. És a politikus
belekezd. „Az Alkotmánybíró-
ság a tavalyi évben a 64. számú
határozatában megsemmisítet-
te a vadászterületen kóborló
kutyák és macskák elejtésének
lehetőségét, ennek megfelelően
módosítani kellett a jogszabá-
lyon. A hatályos törvény értel-

mében ugyanis a vadász elpusz-
títhatta a gazdája hatóköréből
kikerült kutyákat és macská-
kat” – mondja a tárca vezetője.
Az újságírók nem akarnak hin-
ni a fülüknek. De nem, szó
sincs tévedésről. Ez itt Magyar-
ország, a kormányválság kulcs-
fontosságú napja, az ott meg
egy szocialista miniszter, aki be-
vezetője után elmagyarázza az
új szabályozás lényegét.

Igen; ezt így kell csinálni. Mi-
niszterelnöki lemondás ide, po-
litikai viszály oda, Németh Im-
rének jeleznie kell: csapataik
harcban állnak, az élet pedig
megy tovább – kivéve azon kó-
bor kutyákét és macskákét, me-
lyek tulajdonosát az adott va-
dászterület gazdája nem tudja
felderíteni. Őket ugyanis lelö-
vik. Mármint a kutyákat és a
macskákat.

Miközben a virtuális kor-
mány agrárminisztere derűs
pillanatokat okoz a sajtó kép-
viselőinek, elvbarátai egy má-
sik helyszínen valóságos ki-
rálydrámára készülődnek. Az
MSZP rendkívüli kongresszu-
sáról azonban, óh, kárhozat,
nem tudunk első kézből be-
számolni – az eseményt
ugyanis, a várható elvtársi lég-
körű anyázás miatt, zárt ajtók
mögött rendezték meg szocia-
listáink. Az odabent történtek-
ről így a résztvevők elbeszélé-
sére kell hagyatkoznunk; nem
is kell soká várni az első hír-
nökre, aki egy békési küldött
személyében érkezik. Az öt-
percnyi világhír – cigarettaéh-
séggel leplezett – reménye
hajtja a szabad levegőre a fér-
fit, aki egy óvatlan pillanat-
ban a nyakában csöngő cédu-
lát is megfordítja, hogy nevét
helyesen tudjuk betűzni. La-
punktól sohasem állt távol a

nagyvonalúság, így most sem
esik nehezünkre, hogy szemé-
lyének megörökítésével apró
örömet szerezzünk: Bozsár
Lajosnak.

„Piroskát miért hagytad ki?
Hiszen mindent neki köszön-
hetsz!” – rikkantja a kongresz-
szus – immár a sajtó számára
is nyilvános – végén egy rózsa-
színbe öltözött szocialista asz-
szonyság, midőn a miniszterel-
nök-jelöltnek választott
Gyurcsány Ferenc addigi sike-
reiért köszönetet mond Kata-
lin nevű édesanyjának és fele-
ségének, Klárának. Fiatalabb
olvasóink kedvéért: az anyós,
Apró Piroska a kádári diktatú-
ra hírhedt alakjának, Apró
Antalnak a lánya, egyben
Gyurcsány vállalkozásainak
megalapozója. Erről – de, is-
tenuccse, nem csak erről – jut
eszünkbe a kérdés: hát ebben
az országban már bárki mi-
niszterelnök lehet?     – ZS. ZS.

Gyurcsány ante portas
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tartott stratégához menekült:
Baja Ferenchez, Szekeres Imré-
hez, illetve a Szonda Ipsos-tulaj
Levendel Ádámhoz. Majd le-
mondott.

Félforradalom
A miniszterelnökjelölt-jelölő
kongresszus előtti ötnapos kam-
pányra újra összeállt a „mo-
dernizátor” csapat: a háttér-
munkát a Dobrev–Gál–Braun
trojka, a nyilvános szerepléseket
a Keszthelyi–Szigetvári kettős
koordinálta.  De már nem
Medgyessyt „modernizálták”,
hanem Gyurcsányt – szemben a
„maradi” pártelnökség által fa-
vorizált Kiss Péterrel.
Gyurcsány – saját, jól felfogott
érdekében – belső forradalom-
ról kezdett prédikálni, és „rá-
ült” az MSZP-alapszervekben
tapasztalható messiásváró („kell
nekünk is egy Orbán Viktor, aki
összefogja, vezeti, megmondja,
megcsinálja, végigviszi…”) han-

gulatra. Majd – segítői révén –
elköteleztette maga mellett a
ballib médiát. Braun, az
Index.hu Rt. egykori vezérigaz-
gató-helyettese az on-line lapo-
kat szelídítgette, a Népszabadsá-
got, a Magyar Hírlapot, a Nép-
szavát, illetve a kormányszóvi-
vői pulpitust megjárt Gál J. pe-
dig a print és az elektronikus
médiát állította hadrendbe.
Mindeközben Kiss Péterből vég-
telen alulmotiváltság áradt, ami
– feltesszük – nem a sajtó bűne. 

Augusztus 24-re tehát min-
den gondolkodó lény tudta,
hogy a hangulat, a közeg, a kon-
textus, a látszat, a valóság
Gyurcsánynak kedvez. Nem
győzzük ismételni, minden
együtt volt: egy vesztes EP-
választás, egy ellenszenves, mu-
tyizó pártelnökség, egy lemon-
dani készülő miniszterelnök,
pánik („csesszétek meg, a Bok-
ros-csomag óta nem voltunk
ennyire népszerűtlenek!”), jövő-

képhiány, karakterhiányos Kiss-
rivális. És gyurcsányi ambíció,
ambíció, ambíció – ahogy kell.
A döntés előtti pillanatokban
aztán a szocialista párt szocialis-
ta platformjának vezetője (nem
mellékesen: az OTP-s Csányi
Sándorral baráti viszonyt ápoló)
oldtimer Nagy Sándor is beállt
az új „modernizátor” mögé.
Gyurcsány a minisztertanácsból
szintén nyert egy lelket – Juhász
Ferenc honvédő személyében.
Majd a csatát is megnyerte, há-
romnegyedes többséggel.

A forradalom persze messze
nem lett forradalom. Ugyanis
vertikálisan nem járta, nem jár-
hatta át a pártot a hevület – er-
re legkorábban az október köze-
pi tisztújító kongresszuson nyí-
lik némi esély. A hangsúly pedig
a „némi” szón van. Hisz’ hiába
nyeri el a Gyurcsánnyal párban
mozgó Hiller István a pártelnö-
ki posztot, a – kormányzáshoz
hátteret adó, inkább Kiss-barát

– parlamenti frakciót 2006-ig
nem lehet lecserélni. Sőt, a le-
győzött Kiss Péter személye is
nélkülözhetetlen Gyurcsány szá-
mára: ezt a kormányzati appa-
rátust csak a mostani kancellá-
riaminiszter képes hatékonyan
működtetni – állítják szinte egy-
ként a szocialista frakció tagjai. 

Dörren-e 
a csodafegyver?
Gyurcsány tehát foglya a saját
pártjának. Kizárólag addig nyúj-
tózkodhat, amíg nem sért ko-
moly belső érdekeket, amíg nem
bontja meg a status quót. Nem
ronthat neki például Fazakas
Szabolcsnak, az MSZP egyik leg-
befolyásosabb európai parla-
menti képviselőjének (az EP
költségvetés-ellenőrzési bizottsá-
ga elnökének), aki az augusztus
25-i miniszterelnökjelölt-válasz-
tás előtt még arról tájékoztatta a
hazai sajtót, hogy a nyugat-euró-
pai üzleti és politikai körök kor-
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Petrik Lajos Vegyipari Tech-
nikumban szerzett 1957-es
érettségi nyilván megfele-

lő előképzettség (csak érdekes-
ségképpen jegyezzük meg, hogy
ez az intézmény adta a hazának
többek között Herényi Károlyt,
Korda Györgyöt, a Fritz–
Csizmadia politológus duót és
Nádas Pétert is).

Az élet azonban a legjobb
forgatókönyvíró, Medgyessy Pé-
ter bukása és a szocialista cso-
dafegyverként számon tartott
Gyurcsány „Mário, a varázsló”
Ferenc érkezése felborította a
Külügyminisztérium életét és a
lehetséges utódlási variációk is
átalakultak.

A tisztánlátáshoz tudni kell,
hogy minisztérium belső viszo-
nyaira hosszú ideje a Hajdu
András közigazgatási államtit-
kár és Udvardi Iván kabinetfő-
nök, politikai igazgató között
dúló harc nyomta rá a bélyegét.
Kovács László ugyanis viszony-
lag keveset járt be a minisztéri-

umba – mondta lapunknak egy
külügyi tisztviselő, hozzátéve: a
Magyar Narancs augusztus 12-i
számában megjelent, amúgy
alapos összefoglalóban téves az
az állítás, hogy a kabinetfőnök
és az államtitkár is tett gesztu-
sokat az ellenzéknek: valójában
két, szocialista párton belüli
lobbi-csoport közötti állandó
konfliktusról van szó, amelyben
az ellenzéknek nem osztottak la-
pot.

Sokáig Balázs Pétert, Ma-
gyarország első, regionális poli-
tikáért felelős uniós biztosát
(Balázs Klári táncdalénekesnő
korábbi férjét) tartották a leg-
esélyesebb jelöltnek; a Kovács
Lászlóval jó viszonyt ápoló dip-
lomata erényeként a szakmaisá-
got, az Unió ügyeiben való jár-
tasságot emlegetik. Brüsszeli
stábjának munkatársai már
idén februárban úgy tudták,
hogy Kovács Lászlóval helycse-
rére kerül sor, ezért lepett meg
sokakat Balázs Péter megütkö-

Külügyi játékok
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A közkedvelt táncdalénekesnő korábbi fér-
je; a magyar nyomdászszakma élő ikonja;
az amatőr rockzenész – így jellemezték a
lehetséges külügyminiszter-jelölteket a tár-
cán belüli szocialista pankrációtól kissé el-
kedvetlenedett Bem rakparti forrásaink ak-
kor, amikor még csak Kovács László ener-
getikai biztosi kinevezése volt bizonyos.



rupciós ügyei miatt nem kíván-
ják Gyurcsány Ferencet a kor-
mányfői pozícióba. Nem konf-
rontálódhat nyíltan az anti-
gyurcsányistaként emlegetett vá-
lasztmányi elnök Jánosi György-
gyel (hisz’ ezzel a koalíció cse-
kélyke parlamenti többségét koc-
káztatná), aki a korábbiakban –
szintén Gyurcsány ingat-
lanbizniszeire utalva – leszögez-
te: túl sok, gyanúsnak mondható
ügy látott napvilágot, amelyek
azt mutatják, hogy néhányan
igazi munka, valódi teljesítmény
nélkül jutottak vagyonhoz és ha-
talomhoz. (Példának okáért két
ügyet említünk. Gyurcsány vál-
lalkozása 1994-ben – évi potom
2,5 millió forint díjfizetésről szó-
ló – lízingszerződést kötött a ba-
latonöszödi kormányüdülő egyik
300 négyzetméteres villájára,
melynek tulajdonjogát a cég a ti-
zedik évben, vagyis idén, ötmillió
forint maradványértéken meg-
szerezheti. Egy másik, Szalay ut-

cai ingatlannal kapcsolatban pe-
dig „csak csupán” az a problé-
ma, hogy a Gyurcsány-féle Aldo
Kft. 11 millió forintnyi befekte-
tés után – 2004-re – kb. 140 mil-
liós értékhez jut. A Miniszterel-
nöki Hivatal tulajdonában lévő
ingatlan romos pincehelyiségeit
ugyanis 1995-ben 11 millió forin-
tért vette meg az Aldo. A pince
hasznosítására a cég tíz éves bér-
leti szerződést kötött az állami
Közlöny- és Lapkiadó Kft.-vel.

Ezután a bérlő mintegy 120 mil-
lió forintos beruházással exklu-
zív éttermet alakított ki, mely
2004-ben a bérbeadó birtokába
kerül. „1992 és 1995 között a
kormányzat célja a nemzeti tulaj-
donosi középosztály megterem-
tése volt, így a magyar vállalko-
zók készpénzkímélő módon vá-
sárolhattak” – vetette oda aztán
kritikusainak Gyurcsány Ferenc,
mintegy kimentve magát az er-
kölcsi felelősség alól.)

A hamarosan felálló új kor-
mány tehát – mivel Gyurcsány
ki van szolgáltatva pártja jelen-
legi érdekviszonyainak, és nem-
igen törleszthet a múltbéli sérel-
mekért sem Jánosi körének,
sem másoknak – várhatóan alig
üt majd el Medgyessy kabinetjé-
től: úgy hírlik, csak Lamperth
Mónika belügyminiszternek,
Draskovics Tibor pénzügymi-
niszternek, valamint Kökény
Mihály egészségügyi miniszter-
nek lehet félnivalója a szemé-
lyes jövőjét illetően. Gyurcsányt
emellett az idő is szorítja: mind-
össze húsz hónapja van a 2006-
os választásokig, de pártja már
2005 tavaszára látványos előre-
törést vár tőle. A csodafegyver-
nek addig el kell dörrennie –
mondják az MSZP talpasai. Ha
nem dörren, a szocialisták be-
végzik Gyurcsánnyal. Talán ép-
pen olyan gyorsan, ahogy ijed-
tükben magukra rántották – fő-
nöknek.                   – B. D. S.
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zése Kovács uniós biztosi jelölé-
sével kapcsolatban.

A szocialista párt és ezen be-
lül Kiss Péter emberének tartott
Bársony András külügyminiszté-
riumi politikai államtitkár, aki-
ben az Athenaeum Nyomda va-
lahai szakszervezeti titkárát és a
Nyomdaipari Dolgozók Szak-
szervezetének volt elnökét is tisz-
telhetjük, nem örvend osztatlan
megbecsülésnek a tárcán belül.
A szocializációjuknál fogva
amúgy inkább baloldali szimpa-
tizáns munkatársak és karrier-
diplomaták is felróják neki,
hogy külföldi útjai után egyes ki-
jelentései miatt a helyi magyar
nagykövetek rendszeresen ma-
gyarázkodásra kényszerültek.
Sokak szerint a poszt betöltésé-
hez szükséges diplomáciai ér-
zékkel és műveltséggel sem ren-
delkezik. Kiss Péter miniszterel-
nök-jelölti bukásával lehetőségei
amúgy minimálisra csökkentek,
Bársony viszont továbbra is esé-
lyesnek gondolja magát.

Medgyessy Péter ex-miniszter-
elnök (brühühü) favoritja
Simonyi András jelenlegi wa-
shingtoni nagykövet volt, akinek
– mint a Heti Válasz augusztus
12-száma megírta – sok szocia-
lista felrója, hogy a polgári kor-
mány alatt egy ideig brüsszeli
NATO-nagykövetként szolgált.
Talán ennek az ifjúkori botlás-
nak is köszönhető, hogy Simonyi
túlkompenzál: az iraki háború
kirobbanása előtt az amerikai
sajtó egyik kedvenceként szinte
naponta figyelmeztette Szad-
dam Huszeint, hogy „kifut az
időből.” Egy rockzenekar gitá-
rosaként pedig kivívta a wa-
shingtoni társasági élet figyel-
mét, egyes rosszmájúak szerint
szánalmát.

A futottak még kategóriában
felmerült a szinte teljesen 
ismeretlen Akóts Klárának,
Medgyesy Péter külpolitikai ta-
nácsadójának a neve, aki koráb-
ban a tárca izraeli referenseként
dolgozott, vezetői tapasztalata

nincs (a lehetőség gúnyos kacaj-
ra fakasztotta mindkét, lapunk-
nak nyilatkozó külügyi munka-
társat). Lehetséges Kovács-utód-
ként szóba került Vadai Ágnes, a
fiatal szocialista politikus is, akit
a Bem-rakparton a legtöbben
szívesen láttak volna – a kezdő
munkatársak számára fenntar-
tott referensi munkakörben. Az
ő, uniós integrációs munkát fel-
ügyelő államtitkári kinevezését
– amit a területet eddig irányító
Gottfried Péter megalázásaként
is felfoghatunk – tapasztalatlan-
sága miatt sokan túlzásnak tart-
ják, bár a fent említett sajnála-
tos események miatt kitolódik
munkába állása. 

Felmerült egy esetleges
SZDSZ-es tárcavezető is, ezt
azonban a párt belső viszonyai-
ban járatos szabaddemokrata
forrásunk határozottan cáfolta:
mint mondta, a két lehetséges je-
lölt közül Szent-Iványi István eu-
rópai parlamenti képviselő,
Eörsi Mátyás pedig a párt vezeté-

se számára „nem elfogadható”.
Így várhatóan szocialistákhoz
közeli „szakember” kerül a tár-
ca élére. Úgy tudjuk: Kovács
László távozó külügyminiszter
Balogh András egyetemi tanárt,
volt újdelhi nagykövetet ajánlot-
ta a miniszterelnök-jelölt figyel-
mébe. Bár Baloghnak jók az esé-
lyei, semmi sem biztos, hiszen
meseországban élünk (lásd
Gyurcsány Ferenc, mint minisz-
terelnök). Amit – mármint a me-
seországot – az is jelez, hogy a
puritán államra rendszeresen
hivatkozó Kovács László távozá-
sának emlékezetessé tételére
egyhavi bérnek megfelelő jutta-
tást kapnak a Külügyminisztéri-
um munkatársai, hivatalosan az
„uniós csatlakozásból adódó
többletfeladatok kiváló megol-
dása” miatt. Apró szépséghiba,
hogy ilyen címen a júniusi EP-
választások előtt egyszer már
volt jutalom – félhavi fizetésnek
megfelelő plusz formájában…    

– A. B. A.

Lendvai Ildikó a kongresszus alatt tájékoztatja az újságírókat. Baljós árnyak
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– Ha néhány év múlva a Szá-
zadvég az elmúlt éveket össze-
foglaló kötetet állít össze, mi
lesz a címe a Medgyessy Péter-
ről szóló fejezetnek?

– Fejezetcímnek talán azt ír-
nánk: egy „alkuból született és
alkuban meghalt” miniszterel-
nök. Medgyessy Péter egy na-
gyon komoly, MSZP-n belüli
kompromisszumnak köszönhet-
te a pozícióját. 2001 őszén a
párt stratégái felmérték, hogy
Medgyessy hatékony ellenfele
lehet miniszterelnök-jelöltként
Orbán Viktornak, de abba nem
gondoltak bele, hogy miniszter-
elnökként hogyan fog teljesíte-
ni. És itt nem a személyes kvali-
tásairól beszélek, hiszen azok a
megfelelői tanácsadói körrel ja-
víthatók, fokozhatók. A problé-
ma kezdettől fogva: nem volt
komoly bázis Medgyessy Péter
háta mögött egy olyan pártban,
ahol mindig mindent az érdek-
csoportok vetélkedése és megál-
lapodása dönt el. Úgy engedték
be őt ebbe a ciklusba, hogy nem
mérték föl, kormányzás-képes
lesz-e a rendszer. Egyet tudtak:
nyerni akarnak, mert négy to-
vábbi Fidesz-év a vezető szocia-
lista elitnek a végét jelentette
volna. A vezető szocialista politi-
kusok nyilvánvalóan azt gondol-
ták, hogy kézben tudják tartani
a miniszterelnököt. A D-209-es
botrány óta lehetett érezni a
lappangó feszültséget a kiseb-
bik kormányzópárt és a minisz-

terelnök, illetve a miniszterel-
nök és néhány vezető szocialista
politikus között. A bukását
eredményező puccsból világo-
san látszik, hogy a szocialistákat
csak az időzítés érhette váratla-
nul, a szituáció nem. Medgyessy
Péternek igaza van abban, hogy
csak addig álltak mellette, amíg
jól mentek a dolgok, aztán el-
pártoltak mellőle. Ezért szinte
szükségszerű volt a kétszer száz-
napos osztogatás, mert a mi-
niszterelnök már az elején fel-
mérte, hogy amíg sikeres, támo-
gatják. Amikor azonban válto-
zik a társadalmi klíma, otthagy-
ják azok a partnerek, akikkel a
szövetséget megkötötte. Mások-

kal ellentétben én nem hiszem,
hogy elszámította volna magát
Csillag István menesztésével
kapcsolatban; amikor látta,
hogy inog a pozíciója, megkötöt-
te magát, hogy ha bukik, akkor
az SZDSZ-re háríthassa a fele-
lősséget.

– Lengyelországban nemré-
giben szakadásra került sor a
hatalmon lévő kommunista
utódpárton belül. Ez a helyzet
bontakozik ki a szemünk
előtt, vagy inkább csak ellen-
zéki politikusok szeretnék, ha
megérkezne hozzánk a varsói
gyors?

– Kétségtelenül különbözik a
mostani helyzet a korábbi szoci-

alista válságoktól: az ellentétek
elemi erővel törtek a felszínre,
a nagyobbik kormánypárt veze-
tői nem tudtak olyan gyorsan
összezárni, hogy ne bukjanak ki
a miniszterelnökből azok a sza-
vak, amelyekkel minősítette
pártját és a koalíciós partnert is.
Sem az SZDSZ, sem az MSZP
nem az a párt többé, amely volt
a kormányválság előtt. Kérdés,
hogy mennyire erősek azok a
szocialista párton belüli csopor-
tok, amelyek változást akarnak
és van-e víziójuk a megoldáso-
kat illetően. A Hiller-féle 36 ol-
dal ehhez kevés, mert az új szo-
ciáldemokrácia egyelőre csak
szlogenek szintjén létezik. Nem
hanyagolnám el a személyi vál-
tozások fontosságát, de a szocia-
listák akkor képesek hatékony
struktúrát kialakítani, ha hoz-
zányúlnak a párt jelenlegi szer-
vezeti felépítéséhez. Azonban
egy éppen kormányzó politikai
erő nem képes megváltozni, ez
a Fidesznek sem ment az előző
ciklusban. Pedig az egy sokkal
hierarchikusabb párt; meghall-
gatják a tanácsadók vélemé-
nyét, de van egy ember, aki a
döntéshozatali folyamat végén
igent vagy nemet mond. A jelen-
legi kormányban bárki is a mi-
niszterelnök, a rendszer és az
MSZP–SZDSZ viszony jellegé-
ből adódóan csak válságkezelő
módon tud kormányozni. Az
MSZP képtelen a kormányzati
munkát hatékonyan támogatni
és a válságmenedzselés is csak
akkor megy, ha a miniszterel-
nök bírja legalább az egyik
nagy párton belüli csoportosu-
lás bizalmát. Erre legjobb példa
Horn Gyula kabinetje.

– Mennyire volt döntő érv
Gyurcsány Ferenc mellett,
hogy a szocialisták véleménye
szerint Kiss Péternél alkalma-
sabb az ellenzék vezérével va-
ló vitára, konfrontációra
2006-ban?

– Lényeges szempont volt ez
is, de nem dimenzionálnám túl
a kérdést, a szocialisták válasz-

Giró-Szász András az alkuban meghalt miniszterelnökről meg a harmadik útról

Varsói gyors 
vagy valami más?
Nem is vállalkozhattunk másra, mint egy pillanatkép rögzítésére,
amikor felkerestük Giró-Szász András politikai szakértőt, a Század-
vég Alapítvány igazgatóját, hogy legyen segítségünkre a Medgyessy
Péter bukását eredményező események értelmezésében és
Gyurcsány Ferenc politikai arcélének megrajzolásában.
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tásaiban ugyanis mindig az a
legfontosabb, hogy kit milyen
erőcsoportok támogatnak, illet-
ve kit támogat a párt mögött
meghúzódó gazdasági elit.
Gyurcsány Ferencnek sajátos a
beágyazottsága, megosztja a szo-
cialistákat, vannak hívei és zsi-
geri ellenfelei. Nem mindegy
azonban, hogy milyen vezetési
szintet nézünk. Nem véletlen,
hogy az elnökség tagjai ülésü-
kön egységesen foglaltak állást
Gyurcsánnyal szemben; a Toller
László kirohanása után jelenlé-
vő nyolc politikus közül ötnek
komoly összeütközései voltak
Gyurcsány Ferenccel az elmúlt
másfél évben. A frakcióban és a
választmányban is megmutatko-
zott a megosztottság, hogy az-
tán a kongresszuson döntő
többséget kapjon a sportminisz-
ter.

– Korábban arról olvashat-
tunk, hogy a párton belül ke-
vesen kedvelik, de – ahogy ön
is említette – a  kongresszusi
küldötteket figyelemreméltó
arányban és rövid idő alatt
győzte meg. Mi történt?

– Úgy látom, hogy a minisz-
terelnök-jelölt kettős kampányt
vitt, amelynek a kongresszust
megelőző három nap csak a be-
fejezése volt. Idén februárban,
amikor megszerezte a Győr–
Moson–Sopron megyei elnöksé-
get, Gyurcsány Ferenc egyértel-
műen vidéki szocialista bázisra
támaszkodó, a fővárosi vezetői
viszonyokkal elégedetlen vezető
képét mutatta. Ráadásul az el-
múlt hónapokban sorra látogat-
ta az alapszervezeteket, s meg-
nyilvánulásai is csak egy irány-
ba mutattak: ezek szerint ő az
egyetlen, aki a szükségesnek
mondott változások felvállalásá-
val képes lesz a vészesen csökke-
nő népszerűségű szocialista
párt számára megnyerni a
2006-os választást.

– Másfél évvel ezelőttig
nem sokat hallhattunk
Gyurcsány Ferencről. Racio-
nális döntés-e, hogy egy mini-

mális közigazgatási és döntés-
hozatali tapasztalattal bíró
emberből válik Magyarország
miniszterelnöke?

– Vitatkoznék a kérdésben
rejlő állítással. Egyrészről
Gyurcsány Ferenc hat-hét éve
folyamatosan, szisztematikusan
készült a közszereplésre, arra,
hogy a politikai életben fontos
szerepet tölt majd be. Ezért be-
folyást épített ki a magyar médi-
ában, illetve egyes helyekre –

úgy tűnik – egyszerűen bevásá-
rolta magát. Másrészről 2001-
től Medgyessy Péter miniszterel-
nök-jelölti, később miniszterel-
nöki főtanácsadójaként még in-
kább bevitte a nevét a köztudat-
ba, elsősorban cikkei, tanulmá-
nyai révén. A következő lépés a
miniszterség volt. Azonban nem
látszik világosan, hogy akarta-e
Gyurcsány Ferenc, vagy párton
belüli ellenfelei kényszerítették
ki a szemükben addig „partvo-
nalról kiabáló” politikus mi-
niszteri megbízatását, de az bi-
zonyos, hogy a Gyermek-, Ifjú-
sági- és Sportminisztérium veze-
tését csak átmenetinek tartotta.
Az sem véletlen, hogy egyre
több konfliktust vállalt valahai
legfőbb bizalmasával és szövet-
ségesével, a kormányfővel, hogy

végül meglebegtesse lemondá-
sát is. 

– Az elmúlt években
Gyurcsány Ferenc írásaiban,
elemzéseiben Anthony
Giddens és Tony Blair brit mi-
niszterelnök harmadik út ide-
ológiáját jelölte meg a magyar
baloldal számára kívánatos
megújulási lehetőségként. Át-
ültethető-e a magyar viszo-
nyokra a nyolcvanas évek an-
golszász világának konzerva-

tív forradalmára reakcióként
született nézetrendszer?

– Nézze, én a problémát nem
a történelmi helyzet eltérésben
látom, hanem abban, hogy a
Magyar Szocialista Párt nem a
brit Munkáspárt. És itt nem a
politikusok képzettségének, elő-
életének különbözőségére gon-
dolok, hanem arra, hogy a ma-
gyar szocialisták pártjának dön-
téshozatali mechanizmusa nem
teszi lehetővé a stratégiai elkép-
zelések végrehajtását. Amíg
nem következik be egy gyökeres
szervezeti megújulás, addig bo-
rítékolható, hogy minden egyes
kompromisszumos döntést vala-
kik felülbírálnak, zajlik tovább
a személyi- és pozícióharc. Eb-
ből a szempontból most még ne-
hezebb a helyzet, körülbelül le-

het tudni, hogy a támogatás el-
nyerése érdekében Gyurcsány
egy-egy miniszteri posztot két-
három embernek is odaígért. A
hamarosan bekövetkező sértő-
dések pedig gyorsan alááshat-
ják Gyurcsány Ferenc tekinté-
lyét.

– A gazdasági helyzet ala-
kulása, a rekordméretű állam-
háztartási hiány nem köti
majd meg az új miniszterel-
nök kezét?

– Majdnem mindegy, hogy ki
a miniszterelnök, ha a szocialis-
ták nem változtatnak a fiskális
szemlélet által irányított kor-
mányzati politikán. Ha
Draskovics Tibor a jelenlegi ha-
táskörökkel marad a pénzügyi
tárca vezetője, azaz nála a kasz-
szakulcs, akkor a pénzügymi-
niszter az ügyvezető miniszterel-
nök. Félreértés ne legyen: a fis-
kális politika fontos, de egy fele-
lős kormányzat nem rendelhet
alá mindent ennek a szempont-
nak. A piac számára ez elfogad-
ható, azonban a pártnak,
amelynek ígéreteit, vállalásait
számon kérik a választók, egy-
értelműen bukás, ha a fiskális
szemlélet marad érvényben.

– Mennyire változtatja meg
a terveket, hogy Medgyessy
Péter a jelenlegi helyzet sze-
rint harminc napig még csak
nem is ügyvezető, hanem tel-
jes jogú miniszterelnök?

– A kongresszusi szavazás
eredményétől letaglózott MSZP-
vezetés legalábbis elégtétellel fi-
gyeli a helyzetet,  Gyurcsány Fe-
renc hatalomátvétele ezzel je-
lentősen elhúzódik. Ám egy má-
sik momentumra is felhívnám a
figyelmet: egy ügyvezető kabi-
net nem írhatná alá szeptember
7-én a 79 milliárdos autópálya
szerződést azzal a Betonútépítő-
vel, amely minden eddigi költsé-
get felülmúló módon 2,2 milli-
árd forintért épít egy kilométer
autópályát. S amelyet a Gazda-
sági Versenyhivatal nemrégiben
kartellezés miatt szigorúan
megbüntetett. – ABLONCZY BÁLINT

Úgy látom, hogy a miniszterelnök-
jelölt kettõs kampányt vitt, amelynek
a kongresszust megelõzõ három nap

csak a befejezése volt
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izenöt esztendővel ezelőtt,
a rendszerváltozás legkriti-
kusabb, legmozgalmasabb

évét élte át a magyar társadalom.
Gorbacsov peresztrojkája és a
glasznoszty már nem rettegett
orosz medvét, hanem inkább egy
cirkuszi medvebocsot mutatott.
Túl voltunk már a többszázezres
tömegtüntetéssel zajló március
15-i megemlékezéseken, és túl
Nagy Imre és mártírtársainak új-
ratemetésén. A kádári kommu-
nista állammal szemben ekkorra
már nem csak az állambiztonság
által felügyelt, illegális „ellensé-
ges szervezetek”, hanem a belő-
lük az Ellenzéki Kerekasztal for-
májában egységesülő ellenzék
állt, amely júniusra tárgyalóasz-
talhoz ültette a pártállam képvi-
selőit. Előrehaladtak azok a tár-
sadalmi és politikai folyamatok,
amelyek visszafordíthatatlanná
tették a változásokat.

Augusztus 19-én Pozsgai Imre
és Habsburg Ottó védnöksége
alatt megkezdődött Sopronnál, a
hazai és határainkon túli, sok
nemzetiséghez tartozó fiatal szer-
vezésében a Páneurópai Piknik,
amelynek alkalmából ideiglene-
sen megnyitották a határt. Ekkor
– megpróbálva kihasználni a ha-
tár közelségét és a piknik szerve-
zését – egyre több NDK csoport
érkezett abban a reményben,
hogy a Magyarországon már lát-
hatóan előrehaladt reformok ré-
vén átjuthatnak Ausztriába, majd
onnan a szögesdrótokkal, akna-
zárral és berlini fallal elválasztott
rokonaikhoz, családtagjaikhoz a
„másik” Németországba, az
NSZK-ba. A rendezvénytől eltérő
csoportok megjelenését gyorsan
észrevették a határőrök is, mivel
teljesen más volt a magatartásuk,
mint a piknikezőké. Számukra
egyre fenyegetőbbnek tűnhetett
az NDK-sok folyamatosan növek-
vő száma – fogalmazott visszaem-
lékezéseiben a III/III utolsó cso-
portfőnöke, Horváth József ve-
zérőrnagy. A növekvő tömeg lát-
tán – emlékezett a csoportfőnök
– a parancsnokok is egyre tanács-

talanabbak voltak, mivel az egyre
gyarapodók bármikor nekiindul-
hatnak a határnak és a határnyi-
tási parancs  csak a piknikezők-
re volt érvényes. Mindenki mást,
az okmányok nélkül kilépni
szándékozókat, így a „disszidáló-
kat” is meg kellett állítaniuk. A
Határőrség parancsnoka, Szé-
kely János kereste azokat a veze-
tőket, akik ilyen helyzetben dön-
tést hozhatnának, de senkit
nem tudott elérni, ekkor próbál-
ta megkeresni a Belügyminiszté-
rium ügyeletes tábornokát, aki a
belügyminisztert helyettesítette
szolgálati ideje alatt. Az említett
ügyeletes épp Horváth József, az
Állambiztonsági Szolgálat
III/III-as csoportfőnöke volt.
Székely telefonon tájékoztatta
Horváthot a határon kialakult
helyzetről és arról, hogy egyet-
len „nagyfőnököt” sem tudott
elérni. Tartanak attól – folytatta
–, hogy előbb vagy utóbb az

NDK-sok áttörést fognak megkí-
sérelni, bár ez idáig sikerült visz-
szatartani őket, de tűzparancs
van érvényben – emlékezett visz-
sza a Határőrség parancsnoká-
nak szavaira Horváth. Megtiltot-
ta ugyan a fegyverhasználatot,
de a továbbiakban szüksége lett
volna jóváhagyásra, mivel a fegy-
verhasználat miniszteri parancs-
ként volt életben és több nem-
zetközi szerződés (KGST, Varsói
Szerződés) kötelezte hazánkat.
Horváth – elmondása szerint –
rögtön megkereste telefonon a
Minisztertanács ügyeletesét, aki
az Egészségügyi Minisztérium ál-
lamtitkára volt és nagyhirtelen
jóváhagyatta vele a már koráb-
ban meghozott és parancsban
kiadott döntést.

Ez alkalommal körülbelül
ezer keletnémet állampolgár
szökhetett át Ausztriába, majd
augusztus 24-én a magyar ható-
ságok átengedték az NSZK-nagy-

követségen tartózkodó NDK-s ál-
lampolgárokat és szeptember
10-én minden Magyarországon
tartózkodó keletnémet átutazá-
sát engedélyezték. 1989 szep-
temberében így közel 23 ezer
keletnémet távozhatott az
NSZK-ba. A történet pikantériá-
ja, hogy Horváth József csoport-
főnököt és az általa vezetett
III/III-as csoportfőnökséget el-
sodorta az ez év végén kirobbant
Dunagate-botrány, Horn Gyula,
a Németh-kormány ekkori kül-
ügyminisztere, a rendszerválto-
zás után Magyarország második
demokratikusan megválasztott
miniszterelnöke pedig később át-
vehette a keletnémetek kiengedé-
séért, a vasfüggöny átszakításáért
jól megérdemelt kitüntetését, a
magyar és német állam elismeré-
sét. (Az Állambiztonsági Szolgá-
lat III/III-as csoportfőnökségé-
nek éves jelentésében és más ira-
taiban ez idáig nem sikerül fellel-
ni az ügyet taglaló vagy leíró for-
rásokat.) – DRUCZA ATTILA
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Tizenöt éve történt •Veszélyes helyzet a pikniken

Határnyitás 
vagy tûzparancs?

T

A rendszerváltozás évének kora őszén, 1989
augusztusában nem hivatalosan, majd szep-
temberben hivatalosan is megnyílt a ma-
gyar–osztrák határ. E határnyitást a köztudat
a Németh-kormány külügyminiszterének,
Horn Gyulának a nevéhez köti, de valójában,
hogyan is szakadt át a vasfüggöny?
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alamikor 88-ban kezdő-
dött. Egy rutin konzuli ér-

tekezlet során a magyar fél
javaslatára került be a
keretmegállapodásba a vízum-
kényszer kölcsönös eltörlése.
Ártatlan gesztusnak tűnt. Mit is
keresnének itt nálunk, annak a
szegény nagy keleti országnak a
polgárai, akik alanyi jogon még
útlevelet sem kapnak. 1989. ja-
nuár 1-jétől tehát megszűnt a ví-
zumkényszer. 1989 nyarán,
amikor itthon újratemették az
’56-os mártírokat, addig Kíná-

ban a Tienanmen téren tankok-
kal taposták a diákokat. Ebben
a baljós helyzetben, akik tehet-
ték elindultak szerencsét pró-
bálni a nagyvilágba. Gyorsan el-
terjedt a hír, hogy van egy kis
európai ország, ahová könnyen
el lehet jutni és ahol a változá-
sokkal együtt rendkívüli lehető-
ségek nyíltak. A hazánkba érke-
ző első kínaiak így elsősorban
nem kereskedők, hanem értel-
miségiek voltak. 

Közben 1990-ben Magyaror-
szág sorra mondta fel a korábban

a KGST keretein belül szabályo-
zott csere–berére épülő államkö-
zi szerződéseket. Így került sor
Kínára is, megszűntek a kötelező
kvóták, a behozatali keretek, és a
két ország magyar javaslatra át-
tért a dollár alapú szabad-
kereskedelemre. Ezzel párhuza-
mosan természetesen összeom-
lott az állami külkereskedelem is,
az infláció pedig drámaian elin-
dult felfelé. Egyre nagyobb lett a
kereslet az olcsó áruk iránt. 

Szabad lett a piac, és a piacon
elkezdődött a bugyiháború. Amit

a rend őrei hosszú évek alatt nem
tudtak elérni, azt a nagy mennyi-
ségben érkező török, szír és pa-
kisztáni áruk hamar megoldot-
ták. A KGST-piacokon kucsmá-
ban áruló, batyuzó lengyelek ha-
zamentek. De a törökök sem ma-
radhattak sokáig, mert az ideér-
kező kínaiak a családi kapcsola-
taikat kihasználva elindították az
első konténereket Sichuanból a
Kondorosi piac felé. És, a világ
többi részéhez hasonlóan, ná-
lunk sem akadt versenytársa az
olcsó kínai áruknak. 

Hja, kérem a kínaiak, azok kínaiak – mondta
igen felkészülten egyik sportriporterünk
egy ázsiai olimpikon váratlan győzelme
után, s ezzel nehéz is lenne vitatkozni.
Ráadásul, ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a
kínaiak már a spájzban vannak. Éppen ezért
érdemes tüzetesebben megnézni a kínai
kolónia történtét és jellegzetességeit.

Magyarkína • Sokan próbálnak szerencsét

A kínaiak
bejövetele

agyarországról az első
kínai források a XIII.
században számolnak

be, a tatárokkal együtt itt járt
kínaiak, mint „madzsarokról”
emlékeznek meg rólunk. Ké-
sőbb, a XVII. században az eu-
rópai misszionáriusoktól a Hun-
garia nevet írták át kínaira –
„hongyali” (ejtsd: hung-já-lí) né-
ven. Majd a XVIII. századtól egy
misszionárius nyomán, aki hal-
lott a hun-magyar rokonságról,
a nevet módosították Xion-
gyalira (Hszjung-já-lí), amelyben
a Xiong írásjegy a kínai forrá-
sokban gyakran feltűnő ázsiai

hunokat jelöli.  Így a mindenna-
pi emberekben elevenen él az a
meggyőződés, hogy a magyarok
ázsiai eredetű nép, s közel áll a
kínaiakhoz.  Emiatt a legtöbb
kínai az átlagnál nagyobb ro-
konszenvvel tekint a magyarok-
ra.

Nem igaz, hogy…

· kínaiak zárt, összetartó közös-
ségben élnek. 
A kínai közösség tartományi és
nemzetiségi alapon is megosz-
tott, ez sokszor azt is jelenti,
hogy egy dél-fujiani nem érti a
Zheijangból érkezett kínai nyel-

vét. Rendőrségi források azt is
megerősítették, hogy más csalá-
dok, klánok ügyeivel kapcsolat-
ban együttműködnek a rendőr-
séggel. Egymással szemben in-
kább bizalmatlanok, mintsem
összetartóak, annál is inkább,
hiszen egymás komoly piaci ve-
télytársai.  Az abszolút zárt ösz-
szetartás csak a családi kláno-
kon belül létezik.

· létezik magyarországi kínai
maffia.
Arányaihoz mérten nem jelen-
tős a kínai bűnözés Magyaror-
szágon. A gyakori összetűzések
abból adódnak, hogy bankok-
tól nehezen kapnak kölcsönt,
így inkább egymásnak hitelez-

nek. Nemfizetés esetén fordul-
hatnak elő rablások, vagy ritkán
példastatuáló gyilkosságok. 

· a kínaiak eltüntetik a halotta-
iakat, és papírjaikat felhasznál-
va jönnek helyettük újabbak.
A kínaiak nagyon babonások,
hitük szerint a gyermek sorsát
nagyban határozza meg, hogy
kellő tisztelettel temette-e el
szüleit. Mind a tapasztalat,
mind a józan ész ellentmond
annak, hogy az útlevélért cseré-
be a sufniban égetik el a halot-
takat. Sokkal egyszerűbb a ha-
mis vízum és útlevél beszerzé-
se, vagy egyszerűen „elvesztik”
az útlevelüket és a naygkövetsé-
gen igényelnek egy másikat.  

Magyarország – helynévtörténet

M

Munkában egy kereskedõ a józsefvárosi piacon. Szorgoskodnak.
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A páratlan lehetőségek követ-
keztében néhány év alatt több
tízezer kínai érkezett. Akik per-
sze azt a kedvező helyzetet is ki-
használták, hogy akkoriban Ma-
gyarországon a cégbejegyzéshez
elég volt egy érvényes útlevél. A
családtagoknak és az ismerősök-
nek is könnyű volt követni az el-
ső pionírokat, ugyanis az itteni-
ek a magyar cégpapírokat fel-
használva, meghívót és munka-
vállalási lehetőséget igazoltak
számukra. A bugyiláz hőskorá-
ban egy-egy ilyen meghívó ára
az 5000 dollárt is elérte. Ma-
gyarország a paradicsom szino-
nimáját jelentette Kínában, és
minden jobb könyvesboltban le-
hetett kínai nyelvű Magyaror-
szág-térképet kapni. 

A magyar kormányzat végül
1992-ra megszüntette a vízum-
mentességet és szigorította a be-
utazási feltételeket, de akiknek
Magyarországon voltak bejegy-
zett cégeik, azok hosszabb-rövi-
debb vita után később is meg-
kapták a beutazási lehetőséget. 

A kilencvenes évek derekától
egyre inkább beszűkült a piac,
ezért, illetve a hazai helyzet bi-
zonytalanságai miatt, kivándor-
lás indult a környező országok

felé hazánkból, aminek eredmé-
nyeképpen Budapest elvesztette
egyedülálló áruelosztó helyzetét
Közép-Európában. 

Hogyan tovább?
Velünk él tehát körülbelül húsz-
ezer kínai – a hazai idegenren-
dészet egységes statisztikai rend-
szer hiányában máig nem tud
pontos adatokkal szolgálni  –,
akik itt igyekeznek boldogulni.   

Mégis mi legyen velük? Mi le-
gyen a hivatalos hozzáállás az itt
tartózkodásukkal kapcsolatban? 

– A „minden menjen a maga
útján” elképzelésnél bonyolul-
tabb stratégia kidolgozásának
egyik legfőbb gátja az informá-
cióhiány. Nem tudjuk, hogy a
magyarországi kínaiak hányan
vannak, mit csinálnak, mekkora
volumenű üzletet bonyolítanak
le – mondta lapunknak Polonyi
Péter Kína-kutató, aki szerint a
válasszal máig adós a magyar po-
litika. A szakértő hozzátette: bár
készült néhány felmérés, ezek
jórészt egyoldalúak és megbíz-
hatatlanok, hiszen például a ma-
gyarokkal szemben bizalmatlan
kínaiak nyilvánvalóan nem vála-
szolnak őszintén a kérdezőbiztos
jövedelmi viszonyaikat firtató

kérdeseire. Még nagyobb gond,
hogy nincs is olyan szerv, amely
érdeklődést mutatna a kérdés
iránt, s amely magáénak érezné
a koncepció kidolgozásának,
vagy legalább az információk
összegyűjtésének feladatát. 

Ugyanez vonatkozik a kínai-
akra is: nem mutatnak kifelé
egységes arcot. Több szervezet,
általában területi alapon szerve-
ződve képviseli az itt élők érde-
keit. Így egyik oldalról sincs iga-
zi felelőse a párbeszédnek. Bár a
Medgyessy-kormány a magyar-
kínai gazdasági kapcsolatokért
felelős embert jelölt ki a kor-
mányban, Huszty András azon-
ban bevallottan csak az államkö-
zi kapcsolatokra koncentrál.
(Ennek köszönhető a Malév kí-
nai árusítása is, hiszen Huszty
korábban a Malév igazgatósági
elnöke volt. Külön kérdés továb-
bá, hogy az augusztusi pancser-
puccs után mi lesz Medgyessy bi-
zalmi emberének számító
Huszty, illetve a megbuktatott
miniszterelnök jóformán egyet-
len külpolitikai sikere nyomán –
fejlődésnek indult magyar–kínai
kapcsolatok sorsa.)

Mindezek mellett a kínaiak-
kal szembeni hagyományos el-

lenszenven túl („utálom a sárgá-
kat, mert sárgák”) sokan a kína-
iakat okolják a hazai textilipar
összeomlásáért. Ez így is van, de
nem feltétlenül a kínai kereske-
dők számlájára írható, sokkal in-
kább az alacsony kínai munka-
erő-költségekére. Azokkal pedig
sem Magyarországnak, sem Eu-

sszehasonlításaikban jel-
lemző, a saját rendsze-
rük, illetve felgyorsult vi-

lágukkal szembeni kritika.
Míg a magyarok ráérős élettem-
pójáról, altruizmusáról és eti-
kettjéről írnak, addig fanyalog-
nak a Kínai Népköztársaság
zsúfoltságáról, merkantilizmu-
sáról és az emberi kapcsolatok

faragatlanságáról. Mindezt per-
sze úgy, hogy megjegyzik, egy
1000 éves, fiatal kultúra áll
szemben a gazdag, 5000 éves
kínai kultúrával. Az összeha-
sonlításnál maradva, alapvető
kulturális különbség az is, hogy
míg a magyaroknál az őszinte-
ség pozitív tulajdonság, addig a
kínai kultúrában gyakran

előbbre valóbbnak tartják a ra-
vaszságot. 

„Ezek az emberek nem olya-
nok voltak, mint némely kínai,
aki, ha hívják, hogy mentsen
meg egy vízbe fúló gyereket, azt
kérdezi: »Mennyit fizetsz?« Ak-
kor a legboldogabbak, ha má-
soknak segíthetnek. De jó lenne,
ha minden kínai ilyen lenne!” 

(Li Zhongqiang: Magyaror-
szági kínaiakról, kézirat)

„Itt nincsenek pártszerveze-
tek, szakszervezetek, ifjúsági
szövetség, nőszövetség, munka-
egység, utcabizottság. Az itteni
élet sokaknak új élmény. Senki
sem köt beléd, ha elmész a vö-
röslámpás negyedbe vagy a ka-
szinóba, vagy összeállsz egy nő-
vel. Itt megízlelheted a szabad-
ságot.” (Európába Vezető Újság)

„Az a piros [a magyar zász-
lóé] a magyar virtust szimboli-
zálja: szenvedélyes, merész… És
szívük mélyén a magyarok tisz-
ták, jók és békések, mint az
öregember, aki hajnalban jó
reggelt kíván, az ártatlan ifjú,
aki türelmesen elmagyarázza,
hogyan kell valahová eljutni,

Rólunk írták, rólunk mondták
(Nyíri Pál „Európa Hongkongja”? Kínai–magyar akkulturáció
Magyarországon című tanulmánya nyomán)
A nyolc, Magyarországon megjelenő kínai
lapban, általában tartózkodnak a magyar
belpolitika kommentálásától, és inkább csak
a kezdeti időszakban volt jellemző a Magyar-
országról való nyílt véleményalkotás. 

Ö
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rópának nem érdemes verse-
nyeznie. A kínai kereskedők
helyismeretüknek és kapcsolata-
iknak köszönhetően olcsóbban
szerzik be az árut, mintha ezt
egy magyar kereskedő tenné Kí-
nában. Mindenesetre a kínaiak-
nak tett politikai gesztusok nem
minden esetben járnának a ha-

zai közvélemény szimpátiájával.
Pedig a magyarországi kínaiak
helyzetének rendezése minden
félnek az érdekében áll.  Egy-
részt a valós piaci igényt kielégí-
tő távol-keletiek így is, úgy is itt
vannak, s a jelenlegi bizonytalan
körülmények között  éppen a
legtehetségesebbeket kényszerít-

jük távozásra, akiknek tőkéje
egyébként a magyar gazdaság-
ban is hasznosítható lenne.
Polonyi Péter szerint ezért meg-
fontolásra lenne érdemes az,
hogy a magyar állam évente
meghatározott kvóta alapján
cenzusos állampolgárságot ad-
jon az itt élő sikeres kínaiaknak,
ezzel perspektívát és a kötődés
lehetőségét kínálva számukra.
Mindemellett érdemes lenne ki-
használni a Magyarországon élő
kínaiak otthoni helyismeretét is,
annál is inkább, mert Kínában
egyre decentralizáltabb lesz a
gazdaság irányítása, és ezeken a
kapcsolatokon keresztül köny-
nyen és hatékonyan érhetők el a
helyi gazdasági döntéshozók.
Sőt a hazánkban élő kínai vállal-
kozók kapcsolatainak segítsével
a magyar áruk kínai exportja is
könnyebbé válhatna.

Államérdek
És persze Kína hivatalosan is a
szívén viseli állampolgárai sor-
sát. A nyilvánvaló kínai közele-
dés jele volt, hogy Kína lehetősé-
get adott a Magyarországra hiva-
talos turista utak szervezésére.
Ezt a jó lehetőséget egyelőre úgy
tűnik nem tudjuk kihasználni.

Ludas lehet benne az is – nem
kis mértékben –, hogy ország-
imázsosaink a kínai prospektu-
sokban a legnagyobb hangsúlyt
az ezeréves  magyar államiságra
és kultúrásra teszik. Ám az öt-
ezer éves Kínában nem biztos,
hogy ez a  legcsalogatóbb rek-
lám. Újdonság a Bank of China
megjelenése, és persze az sem
véletlen, hogy Medgyessy Péter
kínai látogatása alkalmával
önálló iskolát ajánlott fel
Rákospalotán az itt élő kínaiak-
nak. (Az iskolába eddig 140-en
jelentkeztek. De megfontolásra
érdemes, hogy a különálló isko-
la mennyire segíti az itt születő
második generáció jobb beillesz-
kedését. Vagy, amit egy helyen
Nyíri Pál felvetett, Magyarorszá-
gon a kínai kommunista párt
győzelmes történetét fogják ta-
nítani a történelemórákon?) 

Mindenesetre lassan el kéne
dönteni, hogy a véletlen szülte
lehetőséget a magyar érdekek
szem előtt tartásával kihasznál-
juk és valamilyen módon mi is
hasznot húzunk Kína látványos
fejlődéséből, vagy nem. Az biz-
tos, hogy az utóbbi az egysze-
rűbb.                 

– NOVÁK TAMÁS, SALGÓI ERNŐ

vagy a nagydarab fickó, aki az
út szélén galambokat etet… Ó,
Magyarország, nagy, mégis
mindennapi, bátor, szívós,
bölcs, jószívű.”  (Zou Zoltán,
Európába Vezető Újság)

A Ding egyik cikke a magyar
kormány – Horn Gyula párizsi
látogatásakor nyilvánosságra
hozott – azon döntését, amely
lehetővé tette a francia állam-
polgároknak az útlevél nélküli
belépést Magyarországra, egy
túlbuzgó prostituált idő előtti
vetkőzéséhez hasonlította.

„1990–91-ben a (…) valójá-
ban liberális kereskedelem-
politika következtében Ma-
gyarország észrevétlenül a kör-
nyező országok kereskedelmi
központjává vált. Ha a kor-

mány annak idején tudatosan
erősíti ezt a pozíciót, komoly
esély lett volna rá, hogy Ma-
gyarországból Európa Hong-
kongja legyen. A sajnálatos az,
hogy Magyarország saját maga
törte derékba a lendületes fej-
lődést. A kormány ahelyett,
hogy adminisztratív eszközök-
kel elősegítette volna, inkább
korlátozta a piac fejlődését. A
már ijesztően magas adókat
ahelyett, hogy csökkentette
volna, tovább emelte. Az 1996-
os világkiállítást lemondta, a
HungarHotels-tender eredmé-
nyét megsemmisítette …” (Zou
Zoltán, Európába Vezető Újság) 

Budapestet a kínaiak ma-
guk között a  „a két sok és az
egy kevés” városának nevez-

ték: tudniillik sok az öreg em-
ber és a kutya, kevés a nyilvános
illemhely.

Egy kínai meglepve meséli,
hogy el kellett bocsátania egy
magyar alkalmazottját, mert az
nem akart megtanulni vezetni:
„»Nincs harmincezer forintom
a leckékre.« De ha nincs pénze,
hát kérhet kölcsön!” Egy másik
azon csodálkozik, hogy egyik
munkása alig keresett ötvenezer
forintot, máris szabadságot kért.
Egy harmadik panaszkodik,
hogy magyar pincéreit csak az
érdekli, hogy dolgozzanak keve-
sebb órát, az nem, hogy így keve-
sebbet is kapnak. Általános a vé-
lemény, hogy a magyarok rossz
kereskedők, mert nem dolgoz-
nak elég keményen…

Az Európa Hangjának példá-
ul van egy Xiongyali jianwen
(Magyarországon láttuk, hallot-
tuk) című kommentárrovata, és
közölt sorozatokat Petőfi ifjúsá-
gáról, a magyar tájakról és a
magyar építészetről is. Az Euró-
pába Vezető Újság Magyaror-
szág rövid története, A bankje-
gyeken látható magyarok, illet-
ve – a honfoglalás millecen-
tenáriumának tiszteletére – „Le-
gek” Magyarország ezer évéből
címmel közölt sorozatot (utób-
bit a fociról szóló cikkel indít-
va). A szomszédos országbeli
helységneveket a kínai lapok
magyarul közlik, és nem mu-
lasztanak el beszámolni a ma-
gyar származású külföldi híres-
ségekről. 
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zonban bizonyos alkotmá-
nyos előírások szerint még

mindig amerikai állam-
polgárok választják az amerikai
elnököt, a helyzet nem ennyire
egyértelmű. Sőt… 

A legutóbbi közvélemény-ku-
tatások szerint a két jelölt közötti
különbség szinte elhanyagolható:
Kerry 48 százalékával szemben
Bush 47 százalékon állt, míg a
maradékot a fogyasztóvédelmi
mozgalmáról elhíresült Ralph
Nader tudhatja magáénak. Az in-
ga valószínűsíthetően kileng
majd George W. Bush felé a Re-
publikánus Párt elnökjelölő kon-
venciója (augusztus 30.–szeptem-
ber 2.) után, de ugyanilyen való-
színű az is, hogy néhány nap vagy
hét múlva visszaáll a jelenlegi fej-
fej melletti állás.

Az országos minták nem sokat
érnek a közvélemény-kutatások-
ban: az elnököt ugyanis a tagál-
lamok választják külön-külön.
Így noha Al Gore 2000-ben orszá-
gosan nagyjából 300 000-el több
voksot kapott, mint ellenfele, az

amerikai elnököt ma mégis Geor-
ge W. Bush-nak hívják. A lényeg
tehát az, hogy ki hány államban
győz, illetve mely államokban
arat sikert. Elméletileg ugyanis
nyerhet egy jelölt akár negyven
államban is az ötven tagállamból
(még a fővárost, Washingtont is
számításba kell venni), ha azok
mind olyan államok, ahonnan
mindössze pár elektori szavaza-
tot vihet el. (Egy állam annyi
elektori szavazatra jogosult,
ahány képviselőt és szenátort
küld a szövetségi törvényhozás-
ba.) A helyzetet  némileg egysze-
rűsíti, hogy körülbelül a tagál-
lamok kétharmadában már gya-
korlatilag eldőlt az elnökválasz-
tás: így George W. Bush-nak
ugyanannyi az esélye, például
Massachusetts vagy New York ál-
lamban, mint John F. Kerry-nek
Texas-ban, azaz semmi. A „csata-
tér-államokban” – például Flori-
da, Pennsylvania, Ohio, Missouri
– azonban annál hangosabb és
alpáribb a kampány: az előrejel-
zések szerint itt dől majd el az, ki

irányítja (névleg) az Egyesült Álla-
mokat a következő négy évben.

Vessünk egy pillantást a szem-
ben álló két táborra. Kezdjük az-
zal, hogy az amerikaiak közel fe-
le nem vesz részt az össznépi já-
tékban, mert nem érdekli a poli-
tika, vagy kiábrándult belőle
(elég oka volt erre), és nem lát lé-
nyeges különbséget a két jelölt, il-
letve a két nagy párt között. Kö-
zülük egyesek annyi engedményt
tesznek, hogy például Ralph
Nadert támogatják, aki szerint
mindegy, hogy Bush vagy Kerry
győz, Amerikát a nagyvállalatok
irányítják. Mivel a populista
Nader jobbára potenciális balol-
dali, azaz demokrata szavazókat
vonz, ezért a politika diszkrét bá-
jaként néhány kifejezetten jobb-
oldali, republikánus érzelmű
nagyvállalat-tulajdonos is támo-
gatja a kampányát. Ami az egyes
jelöltek támogatottságát illeti, né-
mi cinizmussal azt lehetne mon-
dani, hogy nincs sok új a nap
alatt: az ókori Rómában egy idő-
ben a kocsiversenyekről ismert
kék, illetve a zöld párt határozta
meg a politikát, most pedig Ame-
rika „kék” (demokrata) és „pi-
ros” (republikánus) pártokra vált
szét. Mindkét párt elsősorban a
középosztály kegyeiért versenyez
– ugyanis ebből a rétegből men-

nek el legtöbben választani – ám
mindkettőnek van olyan „borzal-
mas tagsága” (az 1990-es évek
magyar politikai életének egyik
emlékezetes kifejezésével), ame-
lyet ki kell elégíteni – ezt hívják
bázisnak. Így a republikánusok-
nak jelentős engedményeket kell
tenniük az ijesztően bigott, korlá-
tolt vallási fundamentalistáknak,
akik a világot kizárólag fekete és
fehér színekben látják és rémüle-
tesen egyoldalú küldetéstudattal
rendelkeznek; míg a demokratá-
kat – részben – tragikomikus
„politikailag korrekt” csoportok
és megdöbbentően alacsony
intelligenciahányadosú rétegek
tartják fogva. (Többek közt ez
utóbbiaknak „köszönheti” Al
Gore a 2000-es vereségét.) Közös
még a két pártban, hogy a kam-
pánymenedzserek mindkét olda-
lon a legdörzsöltebb és leggátlás-
talanabb manipulátorok közül
kerülnek ki: a republikánusok
Karl Rove-jával szemben ott van
a demokraták Bob Shrumja. Vé-
gül, a dramatis personae-t tekint-
ve nem lehet megfeledkezni a két
főszereplőről sem.

Kezdetben egy Thomas
Jefferson és John Adams mérte
össze az erejét az elnökválasztá-
son (1800-ban), de még a negyed
évszázaddal későbbi John Quincy

Fej-fej mellett a két elnökjelölt az amerikai választási kampány hajrájában

Célegyenes elõtt
John F. Kerry, a Demokrata Párt jelöltje elsöp-
rő többséggel győzne a november 2-i elnökvá-
lasztáson – ha európaiak, arabok, afrikaiak,
bangladesiek, grönlandiak és az amerikai sajtó
képviselői választanák az amerikai elnököt. 
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Adams–Andrew Jackson páros
sem harmadosztályú könnyűsú-
lyúak mérkőzését vívta. Az ökölví-
vás világában nehezen képzelhe-
tő el olyan súlycsoport, amelybe a
jelenlegi két elnök beleillene (a
pehelysúly is túlságosan magas-
nak tűnik a számukra). George
W. Bush életrajzának legmarkán-
sabb mozzanata az, hogy negy-
venéves kora körül szakított az al-
koholizmussal, „újjászületett” ke-
resztényként, és a renegátokra jel-
lemző módon most a vallásossá-
gát viszi túlzásba. Hírhedten keve-
set tud a világról, de azt követke-
zetesen képviseli. Arról sem tu-
dunk sokat, hogy elmélyült köz-
gazdasági vagy társadalompoliti-
kai ismeretek birtokában lenne.
Két előnnyel viszont kétségtelenül
rendelkezik: jó menedzserként
rendet tart a Fehér Házban (nin-
csenek „kiszivárogtatások”, csa-
patjáték folyik
a végrehajtó ha-
talmi központ-
ban), valamint
az elveit, illetve
a tanácsadói ál-
tal a számára
kreált nézeteit
úgy mondja el,
hogy a legegyszerűbb amerikai
választó is megérthesse. Ez pedig
a tömegtársadalmat és a modern
politikai diskurzust is figyelembe
véve eddig kevéssé látott új mély-
ségeket jelent.

John F. Kerry intellektuálisan
mindenképpen Bush fölé nő, de
ez nem feltétlenül jelent előnyt az
amerikai választók egy jelentős ré-
szénél, akik hagyományosan gya-
nakodnak a keleti parti entellek-
tüelekre. Kerry-nek az egyik eré-
nye egyben az egyik legnagyobb
hátránya is: hosszú időt töltött a
Szenátusban, ahol több száz kér-
désben szavazott. Hol így, hol úgy.
Leginkább így is, úgy is. Egyik jel-
lemző megjegyzését az iraki kato-
nai misszió finanszírozásával kap-
csolatban tette: „Ellene szavaz-
tam, miután mellette szavaztam.”
De ugyanilyen jellemző óvatossá-
gára (a republikánusok más kife-

jezést használnak itt, amelyben a
kettes szám és a „szín” szó is sze-
repel), hogy a vietnami háború-el-
lenes tüntetés során a Capitolium
lépcsőjére szórta – mások kitünte-
téseit. A sajátjait a biztonság ked-
véért megtartotta, s most azok je-
lentik kampányának egyik közép-
ponti elemét. Ennek megfelelően
a republikánusok a „jellem” kér-
dését igyekeznek hangsúlyozni;
miközben a demokraták az
„ügyekre” helyeznék a hangsúlyt,
amelyekben az ő jelöltjük minden-
képpen otthonosabban mozog. A
kérdés az, hogy az amerikai el-
nöknek „jellemesnek” vagy „szak-
értőnek” kell-e elsősorban lenni;
arra, hogy a kettő egybeessen, az
amerikaiak a legmerészebb álma-
ikban sem mernek gondolni. Az
utóbbi évtizedeket tekintve
Richard Nixon értett a kormány-
záshoz, de nem véletlenül kapta 

a „Trükkö s
Dick” becene-
vet; Jimmy
Carter lelkiis-
meretes bü-
rokrata volt,
de az elnöksé-
ge nem nevez-
hető sikertör-

ténetnek; Ronald Reagant senki
sem vádolhatta túlzott szakérte-
lemmel, de semmilyen magánéle-
ti botrányba sem keveredett; Bill
Clinton pedig pontosan ennek el-
lenkezője volt: borotvaéles ész,
széleskörű tárgyi tudás jellemezte,
de a hazugságvizsgáló gépben a
biztosítékot többnyire már az első
vagy második válasza kiverte vol-
na. 

A választók döntő többségénél
különben ezek a meggondolások
semmilyen szerepet sem játsza-
nak: a felmérésük szerint közel 90
százalékuk eldöntötte, hogy a re-
publikánus, illetve demokrata je-
löltre adja a voksát. (A Demokrata
Párt egyik jelszava „Bárki, csak
nem Bush!”). A többiek – szám
szerint 10-15 millióan, akik a mér-
leg nyelvét játsszák – az alábbi me-
nüből választhatnak, amikor a
döntésüket meghozzák:

ichael Moore egy cini-
kus gazember. Nem ri-
ad vissza a manipuláci-

ótól (hogy is volt? hogy a Kóla,
puska, sültkrumpli Charlton
Heston-jelenetében az interjú-
alany többféle nyakkendőben is
szerepel…?), de valahogy mint-
ha a cinikussága erősödne ettől,
nem a gazembersége. A Bush–
Medgyessy bolygóegyüttállás
éveiben Irak kérdése teljesen ki-
fordította a hazai politikai és
sajtóviszonyokat a helyükből;
egy-egy (jobb- és baloldali!) nyi-
latkozat, újságcikk,  külföldi
megfelelője éppen az ellentétes
oldal sajátja volt stb.
Ezért lehetett, hogy
az alapvetően liberá-
lis és háborúellenes
Moore az itthoni li-
berális sajtótól in-
kább kapott hide-
get, mint meleget,
ugyanakkor a
jobboldal magára
vélt ismerni az
Oscar-díjas doku-
m e n t u m f i l m
Bush-ellenessé-
gében. Na jó, itt
az új film. Cannes-ban Arany
Pálmát kapott, amúgy demagó-
gia, persze. Vannak benne
csúsztatások (a háború előtti
Irakot mint a boldog, másodvi-
rágzását élő Mezopotámiát mu-
tatja be, például), de kampány
van, és ez egy egyértelmű, ki-
mondott céllal bíró, az elnökvá-
lasztási kampányra időzített el-
lenzéki film. A filmnek amúgy
nincs szerkezete, hacsak az nem
tekinthető szerkezetnek, hogy
Bush-ellenes wurlitzerként mű-
ködik, amire az van írva, hogy
dobj be egy ötvenest, és mon-
dok még valamit, köszi, szóval
képzeld, még az is van Bush-sal,
hogy. Ezek a fogyatékosságok,

bár ha a csúsztatások mögötti
szándékot nézzük: hibák. És
most más: a Fahrenheit igazsá-
gai, mint egy adott nézőpont
igazságai, valószínűleg léteznek.
Moore nem hazudik, csak más
fényben láttat; sok tény dolgo-
zik a keze alá, ezekkel a tények-
kel nem lehet vitatkozni. Mint
ahogy nem lehet vitatkozni egy
háború borzalmaival sem. A
Fahrenheit az első harmadában
működik politikai filmként, az-
tán lassan átváltozik háborúel-
lenes művé, és máris látszik,
hogy itt ez kellett volna legyen a
gerinc. Igen, a hullamerev cse-

csemőt feldobják a pla-
tóra, ez hatá-
sos. És tény. És
tudjuk, hogy
még ma is él-
hetne. Tudjuk,
ki dönthetett
volna másként.
És ez lehetett
volna Moore iga-
zi témája, a film
első harmada nél-
kül – mert az az
első harmad fölfe-
di a valódi szándé-

kokat. Vagy amikor egymás
után nyilatkozik a bombázó pi-
lótája (beteszem a zenét, nagyon
király, hátradőlök és megnyo-
mom a gombot) és a szárazföldi-
eknél szolgáló amcsi (zombite-
kintetű, nehezen talál szavakat,
és ha talál, csak olyat tud mon-
dani, hogy én nem ezt akar-
tam). Ezt bemutatni valóban
hálás lehet. Az amerikai belpoli-
tikai lólábbal együtt viszont
csak: hatásos. Moore elszalasz-
tott egy nagy lehetőséget: klasz-
szikus háborúellenes dokumen-
tumfilm alkotójaként vonulni
be a filmtörténetbe. Pedig min-
den képessége és filmkockája
megvolt ehhez. – SZ. B.

M

Az ökölvívás
világában nehezen
képzelhetõ el olyan

súlycsoport, amelybe
a jelenlegi két elnök

beleillene

Fahrenheit 9/11
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(1) Irak. Noha kezdetben az
amerikaiak többsége hitt az ad-
minisztrációnak (az emberi ter-
mészet javíthatatlannak tűnik),
mára már kiderült, hogy az Irak
ellen indított háború hivatalos
okai közül egyik sem igaz.
Szaddám Huszein nem rendelke-
zett számba jöhető és nemzetközi
szinten veszélyes tömegpusztító
fegyverrel; Irak nem ápolt meg-
hitt kapcsolatokat az al-Kaida
szervezettel; az amerikaiakat az
irakiak nagy többsége nem sóval
és kenyérrel (vagy ezek helyi
megfelelőjével) várta. Így most
már jóval több amerikai gondol-
ja úgy, hogy az iraki akció meg-
gondolatlan volt, amely nem
csökkentette az Egyesült Álla-
mokra leselkedő terrorista fenye-
getést. Az amerikai átlagemberek
többsége, minden ellenkező hí-
reszteléssel szemben elég idealis-
ta, s nem lelkesíti őket az egyre
egyértelműbben megnyilvánuló
tény, hogy az Irak elleni háború
fő okai a közel-keleti olajellátás
biztosítása, a közel-keleti térség
amerikai érdekeknek megfelelő
politikai átrendezése és Izrael ál-
lam biztonságának a növelése
volt. Mindez nem mond ellen a
demokrácia terjesztésének: leg-
alábbis Woodrow Wilson óta az
amerikai külpolitika egyik alap-
elve, hogy a demokratikus álla-
mok létezése szolgálja legjobban
az Egyesült Államok nemzetbiz-
tonsági érdekeit.

(2) Terrorizmus. Az amerikai
nemzetbiztonsági doktrínában a
tömegpusztító fegyverek mellett
a terrorizmus a második legna-
gyobb veszély, illetve a kettő ösz-
szekapcsolódása. Noha a Bush-
adminisztráció kíméletlen harcot
hirdetett a terrorizmus ellen, s
ért is el eredményeket ezen a té-
ren, mégsem lehet maradéktalan
sikerről beszélni. A Demokrata
Párt különben sem Irak, sem a
terrorizmus kérdésében nem
ígér mást, mint a Republikánus
Párt. Erre azért is szüksége van,
mert a demokratákat hagyomá-
nyosan „puhának” ítélik az ame-

rikaiak a nemzetbiztonsági kér-
désekben, így ha az ingadozókat
meg akarja nyerni a Kerry–
Edwards páros, akkor kemény-
nek kell mutatkozniuk ebben a
kérdésben. Annyi az eltérés a két
párt iraki és terrorizmus elleni
programjában, hogy a demokra-
ták nagyobb nemzetközi támoga-
tást ígérnek – bár arról nem esett
szó, hogyan venné rá John F.
Kerry, akár franciául is Jacques
Chirac-ot arra, hogy küldjön ka-
tonákat a Közel-Keletre. Irakot
és a terrorizmust a republikánus
kampánymenedzserek arra pró-
bálják felhasználni, hogy „hábo-
rús elnökként” adják el George
W. Bush-t, aki határozott, válság-
helyzetekben habozás nélkül
dönt, s akit – mellékesen – nem
illene ilyen krízis közepette hátba
támadni. Azt már csak a rossz
nyelvek (például Howard Dean)
teszik hozzá, hogy a Bush-kor-
mányzat időről időre azért emeli
meg hírszerzési jelentésekre hi-
vatkozva a veszélyességi fokoza-
tot az országban, hogy emlékez-
tesse az embereket arra: Amerika
háborúban áll, amikor hazafiak
módjára illik viselkedni…

(3) Gazdaság. A kérdés az,
hogy az ingadozók melyik párt
statisztikáinak hisznek (vagy, al-
ternatívaként, a saját tapasztala-
tuknak-e). A demokraták azt
hangsúlyozzák, hogy Herbert
Hoover óta soha ennyi munkahe-
lyet nem „vesztett” egy elnök,
mint George W. Bush, továbbá
túl sok munkahely és vállalat me-
nekül adóparadicsomokba, a
makrogazdasági mutatók (eladó-
sodás, stb.) romlanak, és így to-
vább. A republikánusok a javuló
gazdasági mutatókat idézik (kö-
zel három százalékos a gazdasági
növekedés), megkérdőjelezik azt,
hogy pár ezer állás tengerentúlra
kerülése olyan nagy tragédiát je-

lent-e, s hivatkoznak a mikrogaz-
dasági mutatókra.

(4) Adók. A Bush-kormányzat
gazdaságpolitikájának egyik köz-
ponti eleme a adócsökkentés, s
ezzel sok szavazót szereztek is ma-
guknak. Az adócsökkentést végre
is hajtották, de abból elsősorban a
jómódúak, azaz az évi 200 000
dollárnál magasabb jövedelem-
mel rendelkezők profitáltak. A re-
publikánus gazdaságpolitika el-
méleti alapjait a neoliberális köz-

gazdászok (példá-
ul, az ún. chica-
gói iskola) hatá-
rozzák meg, akik
szerint az újrael-
osztó állam nem

elég hatékony, ráadásul erkölcste-
len is, a (gazdasági) sikert magas
adókkal kell büntetni. Velük
szemben a demokraták inkább a
„gondoskodó állam” modelljéhez
állnak közel: nem merik ugyan az
adócsökkentést általában támad-
ni, mindössze annyit ígérnek,
hogy hatalomra jutásuk esetén a
középosztály adóterheit fogják el-
sősorban csökkenteni (nagyjából
az évi 50 000–200 000 dolláros
jövedelemmel rendelkezőkről
van szó). Ennek egyik technikai
akadályát az jelentheti, hogy no-
vemberben nem csupán elnökvá-
lasztásra kerül sor, hanem kong-
resszusi választásokra is, amelyek-
nek a során a Képviselőház egé-

szét, valamint a Szenátus egyhar-
madát választják. Ebben a küzde-
lemben az előrejelzések szerint a
republikánusok fognak győzni,
tehát ha John F. Kerry győzne,
akkor valószínűleg egy republiká-
nus többségű Kongresszussal
szemben kellene keresztülerőltet-
ni a törvényjavaslatait.

A fenti országos ügyeken kívül
természetesen más, kisebb jelen-
tőségű, vagy regionális és helyi
kérdések is színezik a palettát (az
egyneműek házassága, a tartalé-
kosok külföldi bevetése, a helyi
ipar támogatása, stb.), valamint
az egyéni rokon- és ellenszenvek.
Mivel a mozgástér – fizikailag és
átvitt értelemben is – nagyon
szűk, nagyon intenzív kampányra
lehet felkészülni az aránylag ke-
vés számú „csatatér” államban,
ahol nüanszok dönthetnek – pél-
dául az elnökjelöltek tervezett te-
levíziós vitaműsoraiban. Ám
adódhatnak még váratlan esemé-
nyek (így Oszama bin Ladent is
előhúzhatják egy gödörből, vagy
az olajárak még magasabbra
szökhetnek), amelyek valamilyen
irányban befolyásolhatják a sza-
vazókat a következő három hó-
nap alatt. Ám ha nem történnek
ilyen váratlan dolgok, akkor is-
mét pár ezer, vagy akár pár száz
szavazat dönthet arról, hogy ki
lesz az Egyesült Államok 44. elnö-
ke.                    – MAGYARICS TAMÁS

Most már jóval több amerikai
gondolja úgy, hogy az iraki 
akció meggondolatlan volt
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Bush elnök egy kampánygyûlésen. Mindent belead



Nem, ma nem Oszi,
a „selkut” verejtékes
szakija az ügy, még
ha háromhetes póló-
ját, festőpaletta-ko-
szú vakondnadrágját
tekintjük is. 

szi haja mintha frissen
volna mosva, pedig tö-
mör embergépzsírtól

fénylik az – mégse ő, hanem a
„sopos” csaj pultjára lógatott
DVD-s nejlonzacskók a téma
(itt, persze, főleg digipornót

találunk, végtére csak az a leg-
értékesebb). Büdös van, ben-
zinszag van, de egyre több az
egész jó film is.

Oszi hordja be őket külön-
ben: sok vicik-vacak újság, fé-
nyesre nyomott alibilap, és
nyugati, főleg digó mintára rá-
csomagolva mindre valami. Fi-
neszes a szőke csöcsi, minden
zacskót felhasít,
a DVD-tokokból
kihámozza a
belbecset, pa-
p í rb o r í t é k b a
csusszantja, rá
tűfilccel (műkörömmel) rótt
cím kerül. Mondjuk, ha a Bazi
nagy görög lagzi az, akkor
csak annyi: „bazi”. Aztán, ha
megkívánod (a korongot), ő
majd szűk negyedórában
(sztreccsnaciban) megtalálja.
Saját kartotékrendszere, fel-
irata alapján. „Különben lop-

nak, mint az állat.” (Idézet
volt.)

Van aztán olyan film, amit
eldugott tárlókon tartanak, A
bagdadi tolvaj Oscarokat besö-
pört átiratára a Vörös Bika ne-
vű repítőitalok mellett talá-
lom. A „bazi” ikerfilmje, a ki-
tűnő Érzéki csalódás viszont
csak akkor a tied, ha ott nyom-

ban hízol fél kilót – mert
ugyan mit tehetnél az akció-
ban kötelezőn megvetetett két
jégkrémdarabbal, ha egyszer
kell az a rohadt, hozzájuk ren-
delt film. Megeszed, mármint
ezt az egészet.

És nem vagy ám hülye, én
se diliből kajtatok kutakra,

hanem egyre jobb mozikért,
dacolva büdös Oszik és nyűgös
boszik tekintetével. Némelyik
töltőcég „filmklubot” is indí-
tott (csak nehogy szokás sze-
rint 2 kiadvány után haljanak
hamvukba), és a mindenféle
cicis-cinemás-hájtek lapokkal
egy frontba szorulva letörték a
DVD-árakat. Lassan csak azért
érdemes VHS-kazettát venni
ugyanott, ugyanannyiért,
ugyanabból a filmből, mert
mégiscsak vastagabb, így na-
gyobbat segít a sánta stokin.

Szumma szummárum: haj-
rá kutak, hajrá árzabálók, haj-
rá DVD-k. Oszi meg akármi-
lyen bűzös is, a fia szerintemaz
összes egy éjszakára hazacsak-
lizott filmet lemásolja a
tutigépén. Tanuljuk meg sze-
retni ezt a multikulturális kre-
ativitást! Hajrá, Kiskopi!

– SZ. O.

Éljen a nyár végi po-
zitív gondolkodás, vá-
lasztok most a nyak-
kendős oldalról egy
magas hangú mű-
vészt, akinek lemezét
szintén alacsony áron
kínálják. 

múlt hónap Barry White-ja
ébenfekete volt, csak csa-

ládnevében fehér: jelen
német tenor nevét a „különös”
szó színezte át, de közönsége
„csodálatos”-ra cserélte ki. Így
lett Fritz Wunderlichból egy-
szerűen wunderbar!

Teljes értékű sztereó terem-
hang fogad a CD-n: tapsban tör

ki a sok (vélhetően) salzburgi
szerencsés, aki (vélhetően) a
Kleines Festspielhausba jegyet
verekedett magának. ’65 nya-
rán vagyunk (ez az egy biztos,
ennyit csak rányomtattak az
Allegria kiadó hattyús korong-
tokjára), épp ilyentájt, az ősz
beköszönte előtt borul virágba
a Fesztivál – ma is csakúgy,
mint negyven éve. (Delikát-
érzés épp Salzburgban elbirto-
kolni e felvételt, de nyugtat a
tudat: odahaza is kapható, po-
tom áron, ezer forint körül.)

A taps eközben el, Hubert
Giesen pedig a zongorához ül,
és mintha éteri, melodikus szo-
náta-középtétel indulna, fel-
hangzik Ludwig van Beethoven
tán legszebb dala, a csilingelő
Adelaide. Mosolygós, zörejek
nélküli tenorján szól Fritz:
„Einsam wandelt dein
Freund…” És az előírtak sze-
rint bandukol egyedül, dicsőíti
bizonnyal gyönyörű szerelmét.
Blokkos műsor ez: négy rövi-
debb követi a rekordhosszúsá-
gú első dalt. A csaknem negé-
des Der Kuss a minifinálé, de a

kiváló kamaraénekes sármos, s
nem nyálas csókot ad.

Schubert-csokrában ritka,
nagy lélegzetű és sötét opuszok
után újra kiszabadul a hang, és
azt teszi, ami sajátja: világ opti-

mistája módjára szárnyal. Igaz,
a záró Der Musensohn goethei
puttójának motorikusságtól bá-
jos galoppját az elkapatott vi-
lágsztár Mozart-operatenor, bi-
zonyos Wunderlich aznap este
szétdagasztja…

A koncert másik fele Robert
Schumann legnépszerűbbje, a
látomásos, laza szerkezetű Hei-

ne -vá loga tásra komponál t
Dichterliebe-ciklus. A költő sze-
relmét hibátlanul adja a híres
torok s rugalmas pianistája: al-
kalmi megoldásaik néhány fi-
nom aszinkronitása, pár eliz-

gult zongorafutam
vagy énekesi akuszti-
kus alulintonálás mint
díszes tökéletlenség jel-
zi az irigyelt élő élmény
tökélyét. Két ráadás is
lemezre kerül, és az
órán túli tiszta idejű
program végére még
csak meg sem izzad a
művész: nem homloka,
csak hangja fénylik
Fritz Wunderlichnek!
És ez biztos! 

Ha tudná akkor, au-
togramkérők gyűrűjében, hogy
egész esztendő se múlik, s meg-
csúszva egy lépcső tetején szív-
rohamtól gyengült teste holtan
zuhan majd a mélybe… Har-
minchat se volt, azóta eltelt
még egyszer annyi. Élménykon-
zervjei ma is kelendők. Dalest-
lemeze után ez nicht so wun-
derlich.              – SZILVER OTTÓ

LemezvágóLemezvágó
Herr Különös

A lépcsõ
elõtt

VizuálkultVizuálkult
DVD-utakon, kutakon

Benzinszagú
Oszkár

O
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Smik Csaba Ferenc: Valahol
otthon lenni. Tanulmány az
amerikai magyar emigránsok
százhúsz évéről – New
Brunswick példáján keresztül.
Regio, 2004. 1. sz., 65–88.
Mindenki a kitántorgókról
tud, meg a burdosházról
(ejcsd: boarding house), ahol
lágy promiszkuitásban éltek a
mieink, körükben – mint a ta-
nulmányból kiderül – eleinte
tombolt a poliandria (többfér-
jűség). A derék „hunky” szén-
né dolgozta magát, lassan saját
egzisztenciát alapított. New
Brunswick az amerikai ma-
gyarság egyik legvirágzóbb kö-
zössége volt. Hat magyar temp-
lom, egy zsinagóga, atlétikai
klub, cserkészcsapatok, ma-
gyar egyesületek tömege,

könyvtár, iskola, később Ma-
gyar Öregdiák Szövetség-Besse-
nyei Kör, és New Jersey egyik
legmegbízhatóbb bankja, a
Magyar Savings and Loan
Association, és a Rutgers Egye-
tem árnyékában éldegélő ma-
gyar tudományosság: tudunk
mi, ha akarunk. A számból
még elolvasandó Szerbhorváth
György illúzióromboló tanul-
mánya az Új Symposionról.

G. Fodor Gábor: Kultúrpoliti-
kai program vagy kultúra, mint
politika? A polgári radikális el-
lenkultúra „értelme”. Század-
vég, 2004. 2. sz., 77–105. 
A szerző nem azonos a Sting-
rajongó eszdéeszes lúzerrel. G.
Fodor politológus idén, a
L’Harmattan kiadónál megje-
lent könyvében úgy ápolta le

Jászit és körét, hogy csak na. A
szerzőben nincs indulat, vagy
szenvedély, nincsenek távlati
politikai céljai, azt se tudjuk
meg, kire szavaz. Pusztán a
Huszadik Század kultúrharcá-
nak politikától való totális füg-
gésére és liberalizmus-kritiká-
jának álságos voltára mutat rá.
Az ellenkultúra megalapozása
sikeres volt, és a politikai sze-
kértábor-mentalitás kialakítá-
sához a polgári radikálisok
nagyban hozzájárultak. Szo-
morú ügy.

Cseke Péter: László Dezső az
Erdélyi Fiatalok körében. Ko-
runk, 2004. július. (75–85. o)
Cseke Péter szívósságát nehéz
érteni: rég halott esszéistákkal,
skriblerekkel foglalkozik, ír ró-
luk, sőt tananyagként oktatja
őket. Ő az erdélyi magyar mű-
velődéstörténet egyik legrokon-
szenvesebb művelője. László
Dezső a két világháború között
Romániában felnőtt nemzedék
egyik kiemelkedő alakja, lel-
kész, teológus, szerkesztő, majd
1940 után a budapesti képvise-
lőház tagja, később levéltáros:
annak a népszolgálati eszmé-
nek a képviselője, amelyet Bu-
karest, majd Budapest tett le-
hetetlenné. Az írás tisztelgés a
folyóiratszerkesztő előtt, aki
többre is kíváncsi belőle, olvas-
sa el válogatott írásait, amelye-
ket, na, vajon ki rendezett sajtó
alá? Cseke Péter. Bizony.

Bónusz trekk:
Dr. Deák Pál: „S meddig tart az
ámokfutásom?” (Közzéteszi:
Karsai László) Mozgó Világ,
2004. 8. sz., 41–65.
E rovatban, megfogadtuk, nem
írunk a Mozgóról, nem valami-
féle inherens komcsigyűlöletből
(De. – A szerk.), hanem mert a
jelenlegi szerkesztőség létrejöt-
tének körülményei szalonképte-
lenné teszik a lapot. Megvenni
tilos, ott az Internet (www.moz-
govilag.hu, némi spéttel). Azért
teszünk kivételt mostan, mert
Deák Pál naplója megrázó és to-
rokszorító olvasmány. A zsidó
származású röntgenorvos 1944.
november 23-án bevonul egy vé-
dett munkaszolgálatos század-
ba, feleségét pedig deportálják
Németországba. 1945. májusá-
ban, a hitvesét bálványozó fia-
talember félőrülten keresi Évát.
Neki írja ezt a naplót, miközben
beutazza Közép-Európát, hogy
megtalálja. Vonattetők, redves
szalmazsákok, laza jenkik,
Bécs, Prága, Pilsen és végül,
persze, Bergen-Belsen: Gutt-
mann Éva meghalt. „Mikor itt a
nők mesélték, hogy milyen
szép, stramm voltál, el kellett
fordulnom, mert tele lett köny-
nyel a szemem. Istenem, meny-
nyivel értékesebb ember voltál,
mint én. S én élek. Hol itt az
igazság?” És Deák Pál elindul
haza, oda, ahol semmije sem
maradt. Szép szavak, szenvedély
és mélységes fájdalom. Egy igazi
szerelmesfilm.            – B. A. L.  
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Alcímünk legutolsó tagját megmagyarázzuk
ízibe’: szerkesztőségünk végre kioszthata a
Fakezű Fordító Díjat, amelyet ebben a hónap-
ban Sárossi Bogátának, a Beszélő 2004. júli-
us–augusztusi számában megjelent William
Totok-tanulmány (Történelmi összefonódá-
sok – Szélsőjobboldaliság és revizionizmus
Romániában) adaptálójának ítéltünk oda. (Mi
is az RMDSZ betűszó megfejtése? Ki is az az
Andrei Wass? He?) Mert megérdemli. 

New Jersey legjobb bankja, a polgárradikálisok és FF-díj  

Olvasnivaló
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atévesen látja a cárizmus
bukását és az orosz forra-
dalmat, s amikor megje-

lenik az első verseskötete, egy
bajszos káplár szerzi meg a ha-
talmat Németországban. 1945
után már nincsenek illúziói a
kommunizmust illetően, in-
kább a szabadságot, s vele
együtt az emigrációt választja. S
közben dolgozik – egyetemen
tanít, verseket, esszéket, regé-
nyeket ír, amelyek gyümölcse
1980-ban érik be, egy irodalmi
Nobel-díj formájában. Azt is
megérheti, hogy hazája, Len-
gyelország, megszabadulva a
szocializmus béklyóitól, csatla-
kozhatott az Európai Unióhoz.

93 éves korában elhunyt
Czeslaw Milosz. 1911-ben szüle-
tett az akkor Oroszországhoz
tartozó litvániai Szetejniében.
Mivel édesapja mérnök volt, be-
utazta a cári birodalmat, iskolá-
ban azonban már a független
Lengyelországban kezd járni.
Költőként a vilnai (ma: vilniusi)
Báthori István Egyetem joghall-
gatójaként mutatkozott be, s
csatlakozott a „Zagary” nevű, a
katasztrofizmust hirdető irodal-
mi csoportosuláshoz. Dolgozott
a lengyel rádió vilnai, majd var-
sói szerkesztőségében, eközben
sokat írt erősen baloldali la-
pokba. 

A második világháború alatt
Milosz részt vett a Németország
által megszállt lengyel főváros
kulturális életében, de a kato-
nai és a politikai konspirációtól
távol tartotta magát. A háborút
követően a Lengyel Népköztár-
saság diplomatájaként szolgált
New Yorkban, majd Párizsban,

s emiatt sok kritika és vád érte
(a lengyel emigrációban egy
ideig kommunista ügynöknek
tartották). 1951-ben végül poli-
tikai menedékjogot kért a fran-
cia államtól, majd 1960-tól a
Kaliforniai Egyetemen kezdett

tanítani szláv irodalmat, s ezzel
párhuzamosan tovább írt. Köz-
ben hazájában a hatalom in-
dexre tette, az emigrációját kö-
vetően három évtizedig nem je-
lenhettek meg írásai, nem em-
lékeztek meg munkásságáról,
ha igen, akkor is elítélő hang-
nemben.

Nem csekély elégtételt jelen-
hetett Milosz számára, hogy
1980-ban megkapta életművé-
ért az irodalmi Nobel-díjat,
amely megnyitotta előtte hazája
szellemi és fizikai kapuját –
hosszú évtizedek után hazaláto-

gathatott, felfedezték munkás-
ságát, művei pedig legálisan és
illegálisan (szamizdatban) jelen-
tek meg. Nevét azonban nem
tűzték a szocialista rendszerrel
szembenállók zászlajukra, s ma-
gát is alkalmatlannak tartotta
ilyen néptribuni szerepre.

A nagy változásokat követően
Milosz még nagyobb elismeré-
sekben részesült, tíz évvel ez-
előtt pedig Krakkóban telepe-
dett le. De még így is évekbe tel-
lett, hogy Miloszban a lengyel-
országi olvasók ne a politikust,
a látnokot vagy a tudóst lássák,
hanem elsősorban a költőt. Pa-
radox módon, Milosz Magyaror-

szágon is inkább pró-
zaíróként ismert
(magyarul is megje-
lent könyvei: „A ra-
bul ejtett értelem”,
„Szülőhazám, Euró-
pa”, „Az Ulro orszá-
ga”), pedig ő magát
inkább költőnek tar-
totta. Elmondható,
hogy sokszínű költő
volt, alkotott himnu-
szokat, ódákat, elégi-
ákat, szonetteket;
szeretett volna az
„egyszerű szavak köl-
tője” lenni, de versei-
vel mégsem a széles
néptömegeket céloz-
ta meg. A szintén No-
bel-díjas pályatársa,
az orosz Joszif
Brodszkij egy helyen

azt írta: Milosz verseinek fő té-
mája, hogy az emberek nem
tudják felfogni saját létezésük
értelmét. Milosz sokrétű mun-
kásságába még az is belefért,
hogy megtanuljon héberül és
görögül, s eredetiből fordítsa
anyanyelvére a zsoltárokat, a Je-
lenések könyvét és Márk evan-
géliumát. 

Érdekes következményei vol-
tak annak, hogy Milosz a törté-
neti Litván Nagyfejedelemség
területén látta meg a napvilá-
got. Több helyen hangsúlyozta,
hogy ő lengyelül író litván, ez-

zel igazi szülőhazájává azt a le-
tűnt lengyel keleti területet, a
Végeket (Kresy) emelte, amely
soknemzetiségű és sokvallású
jellegét a második világháború
során – a szovjet és a német
megszállás következtében – ve-
szítette el. Ez az elsüllyedt
Atlantisz immáron csak Milosz
fejében és szívében élt tovább,
„Az Issa völgyében” c. köteté-
ben például megkapóan ecsete-
li a gyermekkor tájainak sokfé-
leségét.

Kétségtelen, Czeslaw Milosz
a 20. század egyik legmeghatá-
rozóbb irodalmi alakja volt. A
legjobb értelembe vett közép-
európaisága, a totalitariánus
rendszerek megtapasztalása, az
emigrációban eltöltött évek,
majd a későn jött elismerés volt
az, amiből Milosz munkája so-
rán táplálkozott. 

Sírba szállt a költő és író, aki
megélte és túlélte a múlt száza-
dot.                     – LAGZI GÁBOR

Elhunyt a 20. század tanúja 

Visszatérés 
az Issa völgyébe
Elment az az ember, aki megtapasztalhatta a
20. század minden nyomorúságát és szépsé-
gét, átélt vereségeket és győzelmeket. 
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zért – mily meglepő –
alapélményem volt, hogy a
más családokban a közös-

ségi élet megszenteléseként szá-
montartott étterembe járás ná-
lunk kínszenvedés. Utáltak min-
ket, és ebből kifolyólag rettegve
lestem a tányér szélén díszítés-
nek odacseszett salátalevelek alá,
hátha ott lapul az én nagy zöld
békám, egy kiadós turha. A bu-
dakeszi Zölddiófában a mai na-
pig görcsös zokogás fogja el a fő-
pincért, ha eszébe jut az a nap,
amikor ott jártunk. 

Múltak az évek, tetszettünk
volna a forradalmat csinálni, ki-
híztam a 38-as ingeimet és rájöt-
tem (húgomat meg ráébresztet-
tem): apánknak igaza volt. Az
élet harc, s a küzdelemben egyet-
len esélyünk, ha nemcsak legyőz-
zük ellenfeleinket: portásokat,
pincéreket, ruhatáros néniket,
önkormányzati ügyintézőket, ha-
nem beismerő vallomásra kész-
tetjük őket: mi közük hozzá,
hogy hova megyünk, mire szám-
lázott még háromszázhúsz forin-

tot, kié lenne még az a kabát és
nem, nem jövünk vissza holnap.
Látnunk kell, ahogy bólogatnak:
akkor megmenekülhetnek. A
küzdelem után, a csatatér felett
köröző dögkeselyűk megett pe-
dig felsejlik egy élhető Magyaror-
szág képe. Nem a normálisé,
mert abban nem biztos, hogy le-
het élni. Étterembe menni nem-
csak jó, krúdysta élményeket ígé-
rő sznobéria, hanem praktikus
foglalatosság is. Nem kell főz-
nünk példának okáért, ergo be-
vásárolni sem. 

A magyar vendéglátóiparnak
három nagy ellensége van, úgy-
mint: a Roxy rádió, a mikrohul-
lámú sütő és a jelenlegi
vendéglátóipari képzés. A látszat
ellenére egy jó vendéglőhöz nem
kell rettenetesen nagy tudás,
csak józan ész és ügyszeretet. A
tendencia képviselőit segítsük:
ne menjünk be olyan helyre,
ahol nincs kitéve étlap a bejárat-
nál, sziázik a pincér, üvölt a rá-
dió, pecsétes az abrosz és a klo-
tyóban nincs kéztörlő, hanem

csak légfúvó, amely bárki kezét
villámgyorsan langyos, nedves
felmosóronggyá változtatja. E so-
rok szerzője még csak nem is vá-
logatós, nem fordul ki rögvest ar-
ról a helyről, ahol nincs lazac-
szuflé az étlapon, mert a legegy-
szerűbb ételeket a legnehezebb
megcsinálni. Nem vagyunk hívei
továbbá a Balaton vendéglátó-
iparát szapuló nézeteknek sem,
tapasztalható, hogy igenis meg-
becsülik már a magyar vendéget,
hisz a német kispolgárnál fasza-
ribb alak nincs a földön, belőle
nem lehet megélni. A magyar
gasztronómiai alapréteg, a „hús
krumplival” is százféle alakot ölt-
het. A magyar éttermi konyha
mindent paníroz. Ami nem baj,
csak a zsemlemorzsa (már ha
az), sokszor a tehetségtelenség ál-
cája a hús fogyatékosságainak el-
rejtésére. 

Nézzünk gyanakodva arra a
pincérre, aki „vörös vagy fehér”
bort kínál, és bátran küldjük el
a fenébe, ha húzogatja a száját,
amikor bejelentjük, hogy külön
szeretnénk fizetni. Legyünk
olyanok, mint a Vasprefektus
(szín., mb., ol., 1977, rend.:
Pasquale Squitieri, 42. hétre
prol.) című film főhőse
(Giuliano Gemma): bár izza-
dunk a melegben, csapjunk szét

a bűnösök között, akik porból
csinálják májgaluskalevest, gö-
rög salátaként adják el az elcse-
szett lecsót és szikkadt kenyeret
hoznak. Legyen bátorságunk
nem adni jattot, ha úgy ítéljük
meg, hogy a hely arra méltatlan.
Szemrebbenés nélkül kérjünk
halált arra a séfre, aki még ma
sem képes, hogy helyesen vésse
fel az étlapra a camembert vagy
a Cordon Bleu nevét. (A kezdők-
kel pedig ezúton közöljük: a né-
met verzióban a brassói aprópe-
csenye korántsem Brassauer.
Van Brassónak rendes neve:
Kronstadt, az.) Óvakodjunk a
folyvást jópofáskodó étlapoktól,
amelyek egy rettentő frappáns
gondolatra fűzik fel étkeiket, és
izzadságosan ragaszkodnak az
alapötlethez: ilyenből lesz aztán
a Dani Bácsi Evezőlapátja De Te
Is Szeretni Fogod vagy a Csibe
Cici Ahogy A Főnök Szereti tí-
pusú főétel. (Otthon tegeződjél,
apafej.) Felesleges hajszolni az
álóbudai kockásterítős helyeket,
a Kéhli pompásan megél az effé-
le nosztalgiákból. És nem kell a
hímzett szövetszalvétára se haj-
tani, arra is nagyon csúnyán rá
lehet bökni – itt nem mondok
neveket, úgy végeznénk mint az
a szegény orosz újságíró, a
Klebnyikov. Egy jó vendéglő
olyan, mint az igazi barát, tulaj-
donképpen nincs belőle sok, de
tudjuk, hogy mindig számítha-
tunk rá. Tartsunk belőle megbíz-
ható átlagot, bohókás-művészien
romantikust, valami reformot,
tősgyökeres magyart: hiszen ne-
künk is vannak eszdéeszes bará-
taink. Jó, ha van egy titkos favo-
rit: nekünk ilyen a Gösser néven
is ismert Nádas Csepelen, bent a
kertvárosban, álmaink földjén.
Nevét bátran a szélbe kiálthat-
juk, úgyse talál oda senki. 

Legyen kerthelyiség, csapolt
sör, megbízható fehérbor,
Strong Steve, készséges pincér,
zúzapörkölt, egészség meg tér-
erő.

Zabálni kell, uraim, mert
nem boldog a magyar.     – R. R.  

P U N C SP U N C S

2 8

Jelszavaink valának: jatt és panír 

Menni étterembe
Utáltam vendéglőbe járni. A vendéglátóipar-
ban számos letört hidat okozott a fogcsikor-
gatás, midőn édesapánk visszaküldte a fő-
ételt, mert 1. az hideg, 2. nem azt hozták ki,
amit kért, 3. méltatlanul kevés volt. 
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ár épp a napokban talál-
koztunk egy Ausztriában
gyártott cumival, és isme-

rünk egy szavahihető embert,
aki állítja, az ő maroktelefonját
Németországban állították elő,
azért valljuk be, dömpingáruk
esetében – ha szabad ezzel a
frissiben előállított kifejezéssel él-
nünk – ezek már europikumok-
nak számítanak.

A kínai sárkány torkolattüze
munkahelyek százezreit perzsel-
te már fel a vén kontinensen, s
ha hinni lehet a híreknek, mely
szerint 2005-ben megszűnik az
EU-ban az importkvóta, cipőfel-
sőrész-készítők és a textilipar ro-
botosai egyenes adásban dőlnek
kardjukba, miközben az elvtár-
sak vigyorogva szövik a selymet
Kínában. 

A gazdasági és társadalmi ka-
taklizmák magasságából alá-
szállva a honi piacokon megta-
lálható termékeket helyezzük
célkeresztbe. A tisztánlátás ked-
véért mindjárt az elején érde-
mes elkülöníteni a Kínában elő-
állított cuccok két fő evolúciós
irányát. Számunkra ISO minősí-
tett világmárkák távol-keleti

gyártmányai érdektelenek, an-
nál izgalmasabbak azok klónjai.
Az Adios melegítők és sporttás-
kák latinos hangzása, a Puna ci-
pők pikantériáját ellenpontoz-
za, a Nice-ból pedig vehetünk –
a jól bevált marketing stratégia
szerint – ötöt egy húszasért.
Ezek a portékák néhány éve
már igazi kuriózumnak számí-
tanak, manapság ugyanis min-
den erkölcsi és jogvédelmi skru-
pulus nélkül pecsételik avatott
kezek kis krumplinyomdáikkal
a termékre: Adidas, Puma,
Nike.

A másik nagy vadulást az
elektronikai termékek terén si-
került tető alá hozni. A tető itt
konkrét problémapontként je-
lentkezik, ugyanis a tapolcai
bolhapiacon, leterített pokróc-
ról árusított botmixerrel szem-
ben már kialakult immunitá-
sunk cserbenhagyott a Keravill
polcáról leemelt táskarádió ese-
tében. A rövid termékismerte-
tést óva intés céljából mellékel-
jük. Történt ugyanis, hogy reg-
geli krónikás konyhai Goldstar
készülékünk tolmácsolásában
már Zahorán Adrienn és Vass

István Zoltán egyazon tónusban
szólt hozzánk egy ideje. Cserél-
ni kell, nem vitás. A szaküzlet-
ben egy svájcinak mondott már-
kát ajánlottak figyelmünkbe.
(Jó bornak nem kell cégér – na
mindegy). Monokróm kijelző,
mechanikus állomáskereső.
Roadstar. Nem éppen a legis-
mertebb márka, azért jöhet. Jót-
állás rendben, beszerzés meg-
történt. Otthon aztán kiderült,
Made in China. Ezen informá-
ciómorzsa akkor nyert értelmet,
amikor a budapesti hírrádió
frekvenciájára hangoltunk.
Mintha Xian külvárosából adna
a csatorna. A torz recsegési ver-
senyben aztán nagyon erős me-
zőny alakult ki, jelentősen mér-
sékelve a híréhségünket.

Karácsony esték hangulatja-
vító kellékeként érdemes szá-
mon tartani a cérnavékonyságú
zöld kábelre felfűzött, aprócska
karácsonyfaizzó-füzért. Nincs
többé kínos feszengés csillagszó-
róval a kézben vagy az éves
rendszerességgel előkerülő, se-
hová sem vezető politikai viták.
A konnektorba dugott világító
készség üzembiztosan hozza a

pukkanásos vezetékleégési att-
rakciót. Ilyenkor a család apra-
ja-nagyja mintegy varázsütésre
válik eggyé a nagy elektromű-
szerészi tudattalanban. 

A nyolcvanas évek elején – ki
emlékszik már arra –, a színes

televíziókészülékek térhódításá-
nak időszakában, az akkori szo-
cialista ipar is komoly kísérlete-
zésbe kezdett. Itt van rögtön a
Super Color 4313 típusszámú
Videoton tévé. A beltéri piro-
technikai eszközként is emlege-
tett robbanószerkezetet a kora-
beli Magor sem vette volna fel
termék palettájára, mi mégis
néztük, féltünk, szerettük. Tíz
évre rá fordult a kocka, s a ma-
gyar televízió mellett egy sor
szórakoztató-elektronikai ké-
szülék gyártási részfolyamatát –
a kigyulladás, leégés iránti tá-
vol-keleti fogékonyságot érzékel-
ve – kínai (és szingapúri) szak-
emberekre bíztuk. Kényszerű
tesztelésre ezek közül háztartá-
sunkba került egy – visszacseré-
lése után pedig egy másik Orion
video. A hazafias szempontok do-
minálta vásárlás tapasztalata: a
kínai termék nem robban, nem
teker, és nem mindig játssza le a
kazettát, ellenben hangos, mint
a Tienanmen tér ’89-ben.

Hevenyészett piackutatásunk
egyetlen területen prognosztizál
felhasználóbarát elmozdulást,
ez pedig a motorkerékpárok vi-

lága. Bár a kismotorok ver-
senyében ma még a nagy
hagyományokkal rendelke-
ző olasz robogók futnak
versenyt a japán márkák-
kal, már megjelentek az eu-
rópainak mondható dizájn-
nal készített, többnyire ja-
pán motorral szerelt és ro-
mán illesztési pontossággal
összerakott kínai kétkere-
kűek. Ismerve a pizza-
futárok anyagi erőnlétét,
továbbá a robogónyúzási
együtthatójukat, kézenfek-
vő az olcsó, megbízható és
összeszigszalagozásra éhes
burkolattal szállított masi-

nák forgalmazása. Ne felejtsük
el, az elmúlt húsz-harminc év-
ben kínaiak százmilliói tesztel-
ték ezeket a járműveket. Ahogy
mondani szokták, ennyi ember
nem tévedhet. Főleg, ha nincs
más.                 – AMBRUS BALÁZS
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Koppintások a kütyüiparban • Támad a Távol-Kelet

Made in China
A világ 60 legnagyobb vállalatából ötven már
stratégiai befektetőként jelen van Kínában.
BMW, Nokia, a Philips, GE, BP, Siemens –
hogy csak néhányat említsünk a transznacio-
nális multik közül. 
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eg egyébként is mi töb-
bet, mint a románok,
sőt egészében többet,

mint az egész rothadó Kisantant.
Visszavágtunk. De ők is odapör-
költek, megvették az egész NOB-
ot, meg a WADA-t, a Dart Wadát.
Ránkszálltak, megszívattak, el-
vették, de mi mégis majd vissza.
No meg a román bírók, a szerb
ellenőrök, a francia technikusok
és a szlovák takarítók. De vége
van. Jönnek azok a boldog szép
napok. Amikor a férjek ismét
nem csak a tévé előtt. Minket
meg másnap elönt, a munkahe-
lyen, a kávézóban és persze a
metrón meg a villamoson és a
trolin is csak erről. De most már
vége van. Hiányozni fog a gye-
rünk lányok, meg a kutya min-
denit, meg a gyere kislány, a hü-
lye bíró, a perverz doppingellen-
őr, aki mocskos ujjakkal turkál
az érintetlen magyar végbélben.
Szóval mindenki erről és nem ar-
ról, hogy van két édesanya, aki a
világ tetejére, meg ugye birkózás-
ban is a dobogó legfelső fokán,
aztán ott a női öttusa, a férfi né-
gyes, no meg a legmagyarabb-
magyar kajakoslány duplázva a
kettesben is, és természetesen a
férfi vízilabda. Erről ugyebár
senki. Ez ugyanis nem hír. Az
már igen, hogy a minta negatív,
és mégis. Meg 16-0-val a dopping-

bizottság. Meg hogy összeesküd-
tek ellenünk. A bírók is mindig
ellenünk. Meg fejben nem tud-
tuk legyőzni. Ezért nem állha-
tunk a legfelső fokon. Mindig az
utolsó pillanatban megremeg,
összeomlik. Ilyen a magyar stb.
És a kommentátor is csak szur-
kolni tud, mind a harminchá-
rom ott kint Athénban. No meg
szemétkedni.  A világ negyedik
legjobb 400 méter vegyes úszójá-
val. Vallatták a kislányt, közvetle-
nül egy másik döntője előtt, hát
nem összeomlott? Hanem tény-
leg, köszönjük szépen, drága ma-
gyar média, hogy erre a nyolc
aranyra 2017-ben is úgy fogunk

M

at olimpiáról vittük el a
legszebb érmet a Kemény
Dénes-féle magyar póló-

csapat előtt – de a nyolcvanas
években erre a sportágra kicsit
úgy gondoltunk, mint a futball-
ra a kilencvenesben. Hogy el-
múlt. A moszkvai olimpia utáni
időkben az esélytelenség nyu-
galmával (terhével) utazgat-
tunk a világversenyekre; szov-
jet–jugoszláv–nyugatnémet do-
minancia jegyében teltek ezek

az évek. 1989-ben aztán bizo-
nyos Kemény Ferenc vette át a
hazai utánpótlás irányítását.
Ehhez a háttérhez csapódott az
olaszországi „tanulmányi út-
ról” akkoriban hazaérkező fia-
tal edzőgeneráció, és bár né-
hány éven belül a nagyváloga-
tott is érmeket hozott, a szakma
már a juniorokról beszélt: Ke-
mény Ferenc csapata az ifi és
junior Eb-arany után ‘95-ben a
világbajnoki címet is megsze-

rezte, imponáló mutatókkal
(65 győzelem, 1 vereség). 

Az atlantai negyedik hely
után távozott a szövetségi kapi-
tány, Horkai György, majd meg-
lepetésre az utánpótlást irányí-
tó mester fia, az Itáliából egy
évtized után hazatérő, szinte is-
meretlen Kemény Dénes került
a helyére. Édesapjának kereté-
ből építkezett, és 1997-ben egy
Világkupa-bronz és egy Eb-
arany jelezte az új kor kezdetét.
A Kemény-csapat 1997 óta áll a
világ tetején. Persze hullámvöl-
gyek is voltak; 2001 (egy vb-ötö-
dik hely és az itthoni eb bronz-
érme) jelentette a legnagyobb

kihagyást. A következő évi Vi-
lágkupa döntőjében kikap-
tunk, és természetesen már egy
ország temette a csapatot, ami-
kor jött 2003 és a világbajnoki
aranyérem, amelyen az addigi
legjobb játékot láthattuk a pó-
lóválogatottól. 2004-ben pedig
olimpiai címvédés. Minden
idők legeredményesebb edzője,
Ratko Rudic még 2000-ben
mondta a következőt: „ami a
labdarúgásnak Brazília, az a ví-
zilabdának Magyarország.”
Nyolc olimpiát vittünk az össze-
sen huszonnégyből. Kétszer
annyit, mint a második helye-
zett.

Véget ért minden idők legolimpiább olimpiája.
Magyar szempontból legalábbis. Tanultuk mi
is, hogy kicsi, de mindig élen járt a sportban.
Most is, mert ugye nyolc arany – az tíz arany. 

Csúnya Dart Wada • Igazi hősök a történelemkönyvekben

Nekünk
nem tíz

A vízi aranycsapat
rövid története
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Janics Natasa a hazaérkezést ünnepli. Aranylány

H



P U N C SP U N C S

3 12 0 0 4 .  S Z E P T E M B E R

visszaemlékezni, hogy nyolc, de
úgy nyolc, hogy. Köszönjük, drá-
ga médiánk, hogy elintézted: so-
kaknak már tíz marad ez a
nyolc. Mint ahogy a tizenkilenc
megye valójában hatvannégy,
mint ahogy az 54-es ezüst is
arany. Hülye, szegény, szeren-
csétlen, viharvert, teleszemetelt
magyar néplélek. 

Még egy kicsi doppingügy.
Képzeljünk el egy tiszta sporto-
lót, aki az életét tette fel arra,
hogy harmicöt éves korában,
minden csúcsot meghódítva, csa-
ládját anyagi biztonságban tudva
kezdhessen új életet. Jól sikerül
a felkészülés, az olimpián ara-
nyat dob, átadják, szól a Him-
nusz, néhányszor ellenőrzik, szé-
pen vagy csúnyán, egyre megy.
Igazságtalanul elveszik az ara-
nyat, vele a viszonylagos anyagi
biztonságot. A NOB ad még egy
esélyt (!), sőt: utánamennek, ha
kell, a világ végére is. De ő büsz-
ke, őt ugyan nem ellenőrzik. Ha
feddhetetlen, pláne családos em-
berről van szó, a konyhaasztal-

nál, az asszony előtt vajon ho-
gyan tudja védeni otthon a büsz-
keségét? Ezt az egyet nem tudom
elképzelni. Mert igen, sportoló-
ink méltatlan helyzetben élnek,
méltatlan környezetben készül-
nek. (Amikor a német kajakosok

szétnéztek a magyar riválisok
edzőtelepén, azt hitték, a magya-
rok titkolják az igazi pályákat.)
Érmeiktől megfosztott sportoló-
inkat nem fosztották meg sem-
mitől, mert nem értek el sem-
mit. A NOB feltételeit fogadták

el a beköltözéskor, nem a ma-
gyar sajtóét. 

Nem is meglepő, hogy a ma-
gyar sajtó őérettük rajong, és
nem az igazi hősökért. De azok-
nak úgyis ott vannak a történe-
lemkönyvek.                  – H. B.

H I R D E T É S

Gyorsabban,
magasabbra,
erősebben
(Rózsa Records)

z olimpiai játékoknak, mint
általában az egyszerre
rangos, egyszerre népsze-

rű sporteseményeknek, offi-
ciális albumai jelennek meg.
Ezeken van egy hivatalos dal,
néhány feldolgozás, bevált slá-
gerek, jórészt aszerint válogat-
va, hogy az adott sportesemény
milyen zenefogyasztói réteget
érdekel. Az idei olimpiának is

van hivatalos lemeze, de elké-
szült a hivatalosnak tekinthető
magyar kiadvány is, a MOB, a
Paralimpiai Bizottság és a
Sportminisztérium védnöksé-
gével, támogatásával. A lemez
nem kockáztat sokat, nem kí-
ván új szá-
mok köztu-
datba plán-
tálni. A né-
hány évvel
e z e l ő t t i ,
margitszigeti
vízilabda-eb
slágere ka-
pott rajta helyet mint vezérha-
jó, és mellette a hazai sztárme-
zőny lelkesítő felvételei szere-
pelnek. Sorrendben Edda, fe-

nyő Miklós, Demjén, Cserháti
Zsuzsa, Piramis, Charlie, Som-
ló, Ákos – hogy csak az ismer-
tebbeket említsük. A válogatás
a célnak megfelel, akár aktua-
litás nélküli gyűjteményként is
megállja a helyét. Érdekesség a

Magyar Rádió archívu-
mában megbújó, klasz-
szikussá lett közvetíté-
sek részleteiből össze-
mixelt szám, de éppen
ez az érdekesség lán-
colja az albumot az
idei olimpiához – ami
azt jelenti, hogy tes-

sék belőle gyorsabban, erőseb-
ben minél többet eladni, mert
a karácsonyi piacot már nem
éri meg.

A



z Aradtól keletre, 15-20 km-
re fekvő szőlők eszményi
módon szemléltetik, hogy

a régi magyar nyelv szívesen ne-
vezte Hegyaljának a minőségi
borvidékeket. Az asztallapossá-
gú rónából dombsági átmenet
nélkül emelkednek ki a 400-
500 méteres hegyek, nyugati és
déli lejtőiken a szőlőültetvé-
nyekkel.

Mielőtt kulináris élvezetek-
nek átadjuk magunkat, jólesik a
gépkocsiban eltunyult testet ki-
fárasztani. Legnagyszerűbb cél-
pont a világosi vár. A történel-
münk korszakos fordulatához
nevét kölcsönző község poros és
jelentéktelen: központjából, a
fegyverletétel aláírásának helyet
adó Bohus-kúria mellől indulva,
bő egyórás gyalogút, több mint
négyszáz méternyi szintkülönb-

séggel visz a romhoz. A kilátás
lenyűgöző. Kissé északra látszik
a gyászos emlékű térség, mely
ma éppoly mozdulatlan és hall-
gatag, mint lehetett történelmi
szerepe idején. Kopárságát is őr-
zi, hiszen az Alföld-fásítási prog-
ram már nem érinthette. A
szemhatáron valahol Arad sej-
lik, az ellenkező oldalon lakat-
lan erdős hegyek magasodnak.
Nincs alkalmasabb hely múlt fö-
lötti borongásra. Az omladék
pontosan illusztrálja a verssort:
„Vár állott, most kőhalom”.
Történelmi stílusérzékkel még
a sziklákon fészkelő hollók is
tiszteletben tartják a tökéletes
csöndet, mert csak ritkán ká-
rognak a fejünk fölött.

A vidék másik nevezetes mű-
emléke, Solymos vára a Maros
alföldi torkolatában emelkedő

szirten áll, meredek gyalogösvé-
nyen húsz perc alatt elérhető.
Gótikus palotamaradványaiért
és az innen is felejthetetlen kilá-
tásért ugyancsak érdemes meg-
nézni. Alant az Erdélyből az Al-
földre vezető legfontosabb út
nyúlik el, elmondhatatlan, hogy
évezredeken át kik és hányan
jártak rajta. Nem messze a Dél-
Alföld legnépszerűbb római ka-
tolikus kegyhelye, Máriarada
tornyai látszanak. Ferences
atyák gondozzák, a mise ma-
gyar és német nyelvű. A Maros-
balparti Lippa olyan elhanya-
golt és lehangoló állapotú, hogy
nem javasoljuk meglátogatni.

Különben a Hegyalja azokat
ragadja meg leginkább, akik ér-
zékenyek egy hanyatló kultúrtáj
melankóliája iránt. A szőlők va-
laha jórészt aradi és szegedi úri
birtokosoké voltak: ők alakítot-
ták ki a présház, a kúria és a vil-
la találkoztatásával az itteni jel-
legzetes szőlőbeli épületet, a
kolnát. Kőlábas nagykapu fo-
gad, alul pince, felül lakószobák
helyezkednek el, az udvaron te-
rebélyes gyümölcsfák állnak.
Nem nehéz elképzelni, mi tör-
tént, amikor a szőlőket állami
gazdasággá szervezték, és az
egyik völgyben „borkombiná-
tot” építettek. A néhány éve le-

zajlott magánosítás jelentős
részben magyar tulajdonosok-
nak juttatott vissza birtokot, de
a folytonosság nehezen áll hely-
re. A szőlők több mint fele par-
lag, nincs, aki művelje, nincs tő-
ke a fölújításhoz.

Elfogadható szállást legin-
kább Aradon lehet találni, de
akad itt is. Panziónak berende-
zett, hangulatos kolnában talá-
lunk helyet, Ménes és Ópálos
határán. Magyar a tulajdonosa,
kitűnő a konyhája, családias a
vendéglátás. Szobáit „histori-
kus” stílusban rendezték be s
nemcsak ócska, hanem értékes
polgári és paraszti darabokkal.
Ópáloson, ahol a hegyaljai
„borút” kiágazik az erdélyi or-
szágútból, találunk rá az
ugyancsak magyar tulajdonú
„Vine Princess” pincészetre.
Ha a tokaji a borok királya, a
ménesi valóban borhercegnő.
A nyolcféle borból nekünk a
hároméves kadarka ízlik a leg-
j o b b a n . E z t n e v e z h e t t e
Cholnoky „magyar-vörös”-nek.
Az Európai Unió várható bor-
áradatára gondolva, nem kevés
aggodalommal kívánjuk, hogy
a ménesinek ismét sikerüljön
nagy hírre szert tenni, nekünk
pedig ide visszatérni.  

– RÁCZ KÁROLY
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Cholnoky Viktor elbeszéléseiben az „előkelő”
budapesti éttermekben ménesi bort isznak, hi-
szen 1918 előtt a tokajit közvetlenül a ménesi
követte a rangsorban. Ménes község ugyanúgy
kölcsönözte a nevét az arad-hegyaljai borok-
nak, mint Tokaj a Zempléni-Hegyalja borainak.

Melankólia, történelem, magyarvörös

Arad–Hegyalja
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smét van plázsunk. Nyilván
a tavalyi „hatalmas” sikerre
való tekintettel. Az átlagem-

ber számára felfoghatatlanul
nagy pénzekért a Duna pesti ol-
dalára hordott homok és kiégett
műgyep hivatott ellátni azt a fel-

adatot, hogy szórakoztassa az is-
tenadtát. Még akkor is, ha lakás-
hitelének törlesztőrészletei szin-
te kifizethetetlenek, ha munka-
helye egyre instabilabb az em-
berközpontúan kormányozni
impotens államvezetés miatt.
Nevess, röhögj csak – kapsz ho-

mokot az ingyen víz (Duna) mel-
lé. Ledöfünk néhány napernyőt
a földre két parkolótábla közé,
aztán élvezz!

Nem azt mondom, hogy nin-
csen szükség szórakozásra, és
hogy csak a táncházban lehet
igazán élvezni a kukorica mor-

zsolásának művészetét, ugyan-
akkor az ízléses súlyozás és a
megfelelő minőség kiválasztása
nem feltétlenül jelent kul-
tursznobságot. Freud mellett a
sörnek is van létjogosultsága a
mindennapokban.

Azért mégiscsak élmény volt.
Végigsétálni a felhőtlenül szóra-
kozó EU lakosainak legfrisseb-
bikei között és közben megküz-
deni a kreol árusokkal, akik
„csak most, csak önnek” 500-
ért árulták a gagyi ékköveként
emlegetett villogó vackokat,
amelyeket akár még a karunk-
ra, vagy a csuklónkra is tekerhe-
tünk – hogy boldogabbak le-
gyünk.

Kísértet járja be Európát. A konformizmus
kísértete. A nép ópiuma most az a sokszor
megfoghatatlan valami, amivel betömik a va-
lóságtól elrugaszkodott showműsorokon szo-
cializálódott átlagember pofáját. Íme.

Ami a népnek kell

Plázs és kenyér

I



honlapokról általában el-
mondható (természetesen
akad kivétel…), hogy bi-

zony ritkán frissülnek (sok he-
lyen még az ep-választásra, vagy
a 2002-es szavazásra buzdító
feliratok olvashatók) és olyan
képet mutatnak, amely egy mo-
dernizálni próbáló tanácsadó fe-
jéből pattant ki. Mintha a hon-
anya/honatya a háta közepére
sem kívánná ezt az egész techni-
kai bűvészkedést. Kevés
weboldalról mondható el, hogy
tulajdonosa láthatólag próbálja
kihasználni a világháló nyújtot-
ta előnyöket.

Amatőr hiba sok honlapon,
hogy nemcsak, ugyanazokat a
híreket találjuk az információs
blokkban, de szinte kísértetie-
sen hasonló kivitelben, megfo-
galmazásban, kísérőképpel,
mint képviselőtársaik honlapja-
in. Ilyen esetben nehéz nem ar-
ra gondolni, hogy központilag
van leosztva, hogy most márpe-
dig mi is az igazán izgalmas hír,
avagy az egyes honlapokat
ugyanaz a csapat „tartja kar-
ban”, s innen eredeztethető az
összekacsintás.

Nem nagy kreativitásra utal a
design megformálásában a pár-
tot eredendően jellemző szín-be-
tűtípus és a térbeli elrendezés
utánzása. Mondhatnánk, nem
kunszt egy SZDSZ-es politikus
honlapját „mondjuk” fehérrel
és kékkel (esetleg madarakkal)
díszíteni, míg az MDF standard
jelzőlámpa-zöld és a Fidesz na-
rancssárga-kék kompozíciói is
olyan fizikai fájdalmat okoznak,
mint a trolibusz végállomásán a
szakadó esőben a megállóba di-
rekt be nem álló BKV-jármű.

Az MSZP tagjainak honlapjai
kifejezetten szórakoztatóak (is
lehetnek). A közkedvelt animá-
ciós bevezetés olyannyira nép-
szerűnek tűnik, hogy többen
sírva verték az asztalt
webmesterüknél, hogy neki bi-
zony legyen valami izgő-mozgó
bigyó a honlap megnyitásakor a
képernyőn. Míg az ötszáz forin-
tos művigyorral megáldott Hor-
váth Csabánál csupán a választ-

ható menüpontok mozdulnak
be a képernyőre, addig Mandur
Lászlónál virtuálisan kőbe véső-
dik az Országház sziluettje és
gyermekkori képei felfelé pö-
rögve cserélődnek (ha nem
akarjuk, akkor is). Vári Gyula
honlapján – aki vadászpilótából
lett szocialista képviselő – egy
stilizált Mig repül be a képer-
nyőre, ami majdnem felborulva
hagyja el látóterünket.

Aki alaposan átböngészi az
internetes politikusi honlapo-
kat, érdekes (sokszor meglepő)
információkhoz juthat. Most áll-
jon itt néhány, a tejesség igénye
nélkül:

Zuschlag János (MSZP) a
weben keresztül tudatja velünk,

hogy már volt templomban (le
van fényképezve!) és hogy ked-
venc fotópartnere Kovács Lász-
ló.

Katona Béla (MSZP) lazább
stílusúra vett honlapjából meg-
tudhatjuk, hogy háborús gyer-
mek ő, aki még elsőáldozó is
volt. Kedvenc étele a lecsó, állata
a kutya, virága a rózsa és hogy
leginkább a Beatlest és a Muzsi-
kás együttest szereti hallgatni.

Mandur László (MSZP) sze-
ret fényképezni amolyan csend-
életszerű kompozíciókat, de ő
sem kutya, amikor vicces pózt
kell vágni a kamera előtt…

Kékkői Zoltán (Fidesz) kék
alapon narancssárga betűkkel
hihetetlenül egyszerű (túl egysze-
rű) módon megszerkesztett hon-
lapján tudatja velünk, hogy
„2000. december 4-től FKGP
frakcióvezető-helyettes lettem,
2001. április 17-étől pedig a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium politikai államtit-
kára vagyok.” Vajon lemarad-
tunk valamiről?

Selmeczi Gabriella (Fidesz)
kék alapú webes felülete arról
tudósít, hogy a hölgy volt ripor-

ter és, hogy „a közösség gondjai
ma is ugyanúgy érdekelnek,
mint szerkesztő-riporter korom-
ban.” Ez szép. Érdemes végig-
nézni a honlap fotógalériáját,
mert többek között megláthat-
juk, hogyan mosolyog elég konk-
rétan a képviselő asszony egy ko-
szorúzáson!

Demszky Gábor (SZDSZ)
szokásos kék-madaras konstellá-
cióban ismerteti saját közlemé-
nyeit, megnézhetjük fotóit még a
máriapócsi búcsúról is (1978. au-
gusztus). Ma már lehet, hogy
nem menne ilyen „rendezvé-
nyekre”?

Mécs Imre (SZDSZ) legin-
kább parlamenti munkájának bi-
zonyítékait és a Demokrata elleni
per anyagait mutatja be a menü-
pontok nélküli lapon, amelyen
még elfér egy karikatúra és egy
cikk is a Heti Válaszból.

Pettkó András (MDF)
intrójában, miután a szocialista ál-
lamcímert szétrobbantja a koro-
nás címer, a megszokott zöld
alapszínekkel kombinálva egy jól
szerkesztett honlapon találjuk
magunkat, ahol virtuális sétát is
tehetünk a képviselővel – és hang-
jával – a Parlamentben.

Font Sándor (MDF) pedig igé-
ző mosolyával egyetemben tudat-
ja velünk, hogy még pontosan
mennyi idő (nap, óra, perc, má-
sodperc) van még 2005-ig.  – P. A.

P U N C SP U N C S
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A Hónom alatt a honlapom

Politikusok a neten
Az UFi informatikai- és ízléscsoportja megvizsgálta néhány magyar poli-
tikai közszereplő megjelenési formáját az információs szupersztrádán. 

A sörről és a kolbászos gyros-
ról szóló plázsunk akkor is szegé-
nyes találmány, ha egyszerűségé-
ben szemléljük és egyben nagyra
értékeljük, hogy idén nagyobb
területen ingyennetezhettünk a
sátrakban, nyelhettük a vatta-
cukrot vagy pörgethettük a sze-

rencse kerekét, hogy örömitta-
san vigyük haza a megnyert bög-
rét. Még akkor is, ha van úgyne-
vezett filmklub, meg néha napi-
lap is akad a pszeudo-steril ho-
mokban. A szórakozó arcok kü-
lön tanulmányt érdemelnének,
de ebbe most nem megyek bele. 

Végül is lehet, hogy nekik van
igazuk. Kit érdekel az ózon-
lyuk? Attól, hogy a sörtől megré-
szegült idegdúcaim jól érzik ma-
gukat a koszos homokban fet-
rengve – abból csak az követke-
zik, hogy én is ember vagyok.
Az egész le van ejtve!

– Adjon kérem még egy kor-
sót – ne a páleszből! Jó, és
lesz még egy csocsó-zseton és
egy ingyenes mobil WC-hasz-
nálat. Köszi, egyébként neked
hogy’ hívják a nevedet,
plázstestvér?

– PAULIK ANDRÁS

Nem nagy kreativitásra utal a design
megformálásában a pártot eredendõen
n jellemzõ szín-betûtípus és a térbeli 

elrendezés utánzása
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asonló mélyenszántó
marhaságokkal kábítjuk
magunkat, mikor már

harmadik napja aszalódunk a
magyar egészségügy egyik kivá-
ló intézményében. Ispotályról
szólván a magyar lélek a kazinc-
barcikai kórház csöveit, a rette-
netes leharcoltságot illetve – a
Private Gold üdvös elterjedése
nyomán – a nővérköpeny alól
kificcenő csipketangát vizionál-
ja. Itt semmi ilyesmi nincs: a li-
nóleum új, föstve is volt, szo-
bánk elviselhető, többé-kevésbé
épelméjű szobatársakkal, aki-
ket hétvégére amúgy is hazaen-
gedtek, az étel ehető. Unjuk
magunkat meg legénykedhet-
nékünk is van, lemegyünk a té-
vészobába, hogy megnézzük va-
sárnap esti betevő baszós-kar-
dozós filmünket. Mert hiába az
értelmiségi csilli-villi, csak em-
berből vagyunk mi is, és amikor
John Woo röpteti a galambjait a
louisianai mocsárban, Jean-
Claude meg odacsap, szóval ott
jelentősen szélesedik politológi-
ai műveltségünk. Éppen meleg-
szik az akció, a főhőst tízszer el-
találják, de szerencsére csak
egy horzsolás, ahogy a hit-
gyülissé vált költő dalolja, mi-
kor nyikordul a szobaajtó, és
vasárnap esti magányunkban
társat kapunk. Először a nyűtt
frottírköpenyt látjuk, meg a lát-
hatóan ápolásra szoruló lábkör-
möket. A szétivott arc meg a zi-
lált frizura  később bukkan ki a
félhomályból. „Na, öcsi, kap-
csold csak el gyorsan ezt az am-
csi szart. A másikon sportössze-
foglaló van.” A megszólítás régi
gyerekkori traumákat aktivál.
Csendben, ámbátor parázsló in-

dulattal jegyezzük meg, hogy a
másodikon lévő szobában a
sportösszefoglalót nézik, egyéb-
ként meg mi voltunk itt előbb.
„Szia” – fordítunk hátat de-
monstratíve, egyúttal visszaad-
juk a csendőrpertut, hogy csak
úgy röpködnek a kakastollak.
Alsó és felső elmutcai vitéz
Krüger Frédinek először elakad
a  szava. További válaszát nem
idéznénk, vezérmotívuma a ge-
nerációk közti összhang meg-
bomlása felett érzett fájdalom,
megbillent nemi identitásunk
széljegyzetelése, illetve harcos
kiállás az európai kulturális

preferenciák mellett. „Nézzed
csak a gyilkos amcsikat, vazze’.
Benne vagytok ti mind a vala-
gukba, pedig azok ugyanolyan-
ok mint a ruszkik. Rohadtak” –
mondja, és bevágja az ajtót. 

Az eset, látszólagos flegmasá-
gunk dacára felkavart bennün-
ket. Jean-Claude meg a „Vége”
felirat irányába lovagol a mo-
csárban. Amerikában nem jár-
tunk: ez egy. Valamikor nagyon
régen találkoztunk ugye – nem
részletezendő körülmények kö-
zött – kamaszkorunk ideáljá-
val, Belindával, aki így visszate-
kintve kedves, ámbár roppant
nagy fenekű, kissé hízékony
lány volt a bibliaövezet kellős

közepéből, ahol mindenkinek
kukorica a jele az oviban. Saj-
nos gyalázatosan beszéltünk
angolul, ez tőben metszette el a
románcot. Ez kettő. Heather,
Seattle-ből valami zavaros egye-
temi cserekapcsolat mián vető-
dött el felénk, és egyszer beug-
rott angoltanárunk helyett.
Hallhatott már valamit a játé-
kos nyelvtanulásról, ezért saját
családi fényképeit mutogatta
nekünk. Ott láttunk egy fotót,
amely mély nyomot hagyott
bennünk. A rajta látható jele-
netet nem írjuk le részletesen,
konzervatívok volnánk. Elég le-
gyen annyi, hogy egy születés-
napi torta marcipándíszének és
a felláció aktusának játékos ösz-
szekapcsolását láthattuk, és
rögtön több kérdés is felvető-
dött bennünk. Például: ki akar
ilyen tortát? Ki akar tréfásan
imitálni ilyesmit? (Csinálja ren-
desen.) Ki az, aki ezt lefényké-
pezi? És milyen lelke van an-

nak, aki ezt mutogatja? Az ép-
pen aktuális elnökválasztásról
Heathernek drámaian egyszerű
véleménye volt: abortusz tekin-
tetében Clinton „pro choice”,
Dole pedig „pro life”; nem kell
asztat komplikálni. „Ezek az
amcsik betegek” – állapítottuk
meg az órán résztvevő tétékás
kollégákkal, és közben csorgott
a nyálunk. Ez három. Egyszer
láttunk bizonyítottan amerikai
eredetű fűzöld kecsapot. Ez
négy.

Személyes benyomásaink te-
hát nem sokat érnek, és ezek (a
benyomások) a magunkfajta
doktrínert nem is szokták aka-
dályozni. Mi bizony igyekszünk

kedvelni az Egyesült Államo-
kat. Néhány rendkívül egysze-
rű ok miatt: az amerikaiaknak
– nagyon messziről és nagyon
távolról – jelent még valamit
az, hogy demokrácia meg sza-
badság, míg az oroszoknak
nem. És a kínaiaknak sem.
Mink is hiszünk a szabadpiac-
ban, az európai kultúrában,
amelynek – kissé aberrált és
gyermeteg módon – az ameri-
kai is derivációja. Nem felejtet-
tük el, hogy apáinknak mit je-
lentett a Szabad Európa Rádió,
és hogy mennyivel jobban járt
az az Európa, ahova Eisen-
hower rágógumizó katonái
nyomultak be 1945-ben. Nem
állítjuk, hogy ezeket a nézetein-
ket vállalnánk kataton tekinte-
tű, nemzeti gárdistává lett egy-
kori pizzafutárok jelenlé-    t-
ében, amint éppen elektródá-
kat aggatnak fel kiálló testré-
szeinkre, de ez jelenleg nem is
a mi problémánk. Ugyanis ti-
tokban szeretnénk atlantisták
lenni, a National Interesttel a
hónunk alatt szaladgálni, süp-
pedő bőrfotelekben hiperreal-
istán gondolkodni a világ dol-
gairól, igazgatni nehézselyem
nyakkendőinket, csak per
„Sa mmy” -kén t emlege tn i
Huntingtont az egyetemi klub-
ban. Mert soha, soha ne feled-
jük: az oroszok itt vannak a
kertek alatt. És hogy hány
pénzt érnek, arra jó példa volt
az augusztusi tallini finnugor
világkongresszus, amikor is az
észtországi szovjet nagykövet
durván megfenyegette egész
Magyarországot, mert egy
szombathelyi nyelvészprofesz-
szor az oroszországi finnugor
népek gyorsuló asszimilációjá-
ról beszélt. (Hogy meglegyen a
nemzeti egység: a ruszkik így
reagáltak volna egy sumeroló-
giai kongresszuson is.) Brüsszel
ebben az ügyben szót sem érde-
mel. Nem válogathatunk. 

Jó lenne atlantistának lenni.
Ha az amcsik hagynák.

– TVISZT OLIVÉR

Oli bácsi megmongya a frankót

Az amcsikról
Kórházba egyszer megy az ember. Utána
már csak haladékot kap. Vagy megszökhet. 

H

Mink is hiszünk a szabadpiacban, az európai
kultúrában, amelynek – kissé aberrált 
és gyermeteg módon – az amerikai is
derivációja. Nem felejtettük el, hogy

apáinknak mit jelentett a Szabad Európa
Rádió, és hogy mennyivel jobban járt 

az az Európa, ahova Eisenhower rágógumizó
katonái nyomultak be 1945-ben



zt ugyanis, hogy a kovács-
izmusnak vége van, Szili
Katalin, az MSZP egyik,

igencsak esélyes elnökjelöltje
jelentette ki, augusztus utolsó
napjaiban. Aki mellesleg az
Országgyűlés elnöke, akinek
mellesleg, a befulladt
Gyurcsány- meg más MSZP-
botrányok idején voltak bizony
olyan őszinte, kritikus kiszólá-
sai, amelyektől megremegett a
Köztársaság tér. És hogy az
őszinteség-serpenyőbe is kerül-
jön valami, hosszátette:
Gyurcsány Ferencnek az
MSZP-elnökség (8-0!) ellené-
ben elért elsöprő sikere olyan
tény, ami után akár ő maga is
levonhatná a konzekvenciákat,
s hogy ezt nem teszi, annak az
az oka, hogy várja az elnökvá-
lasztó Kongresszust.

Amely, ugye, valaminek a
kezdete leend, ha már Kovács

pártelnöki mandátuma akkor
ér véget. Ha viszont Szili Kata-
lin ezzel a, mondjuk ki, cini-
kus, megbélyegző Izmus utó-
névvel ellátott Kováccsal

együtt szavazott egy, a párt jö-
vőjét érintő, kardinális kérdés-
ben (miniszterelnök-jelölés),
akkor valami homályos. Miért
címkéz bele abba a tálba, ame-

lyikbe beleszavazott, kedves
Katalin?

Mindettől függetlenül Szili
Katalin (nem az állításával, ha-
nem az alany megnevezésébe
bújtatott állítással) megint ki-
mondott valami olyat, ami egy-
részt nagyon igaz, másrészt már
régóta el kellett volna hangoz-
nia. Az elnökségért is harcba
szálló Szili Katalin nem akármi-
lyen terhet próbál a vállára ven-
ni. Nem az elnöki címről van
szó. Nézzük nyitottan a helyze-
tet: mintha azt akarná bizonyí-
tani, hogy egy egység követke-
zetlenség, egy egység szemhu-
nyás és egy egység sírógörcs kö-
zött néha felszínre kerülhet a
lelkiismeret. Aki pedig az MSZP
élő lelkiismerete akar lenni, an-
nak van baja elég. Főleg ha a
gőzölgő massza a kovácsizmus
csebréből a gyurcsányizmus
vedrébe tart.                   – K. B.
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edgyessy Péter lemon-
dása és annak körül-
ményei igencsak meg-

rázták a baloldali értelmiséget,
ami többük esetében a maguk-
ban mélyen és durván elfojtott
tekintélyelvűség kitöréséhez
vezetett, ami elsősorban az „ál-
lamférfi” jelző gyakori emlege-
tésében érhető tetten. Leg-
alábbis más magyarázat nem
igazán jut eszünkbe, amikor
például Fejtő Ferenc Születés-
napi gondolataival (melyeket,
jó érzékkel, többek között
Tornóczky Anitának ajánl) ta-
lálkozunk a Népszavában.

Ha csak a fele megállja a he-
lyét mindannak, amit Fejtő a
távozó miniszterelnökről ír, ak-
kor túlzás nélkül mondhatjuk:
pótolhatatlan veszteség érte a

nemzetet, a féltékeny és igaz-
ságtalan társadalom már
megint nem bírta elviselni az
emberi nagyság ennyire kézzel-
fogható megtestesülését. Hi-
szen Medgyessy Machiavellit
olvasta, de még hogy! „Olvasta
Machiavellit, mégpedig helye-
sen olvasta, amit a firenzei po-
litológus tanítványai csak félre-
értve olvastak, ha olvastak.”
Olvasottsága mellett tettrekész-
sége is elismerésre méltó, még
ha rosszakarói meg is akadá-
lyozták „egy pártok feletti ma-
gyar jövendő kihirdetésében és
megvalósításában”. Pártok fe-
letti magyar jövendőt talán
Szálasi hirdetett utoljára, s mi-
lyen sors várt rá? Hálátlan
nemzet vagyunk, hálátlan tár-
sadalom.

Fejtő a jómunkásember
megnevezése mellett nem hall-
gat a rossz emberekről sem.
Tudtunkra adja, hogy – bár-
mit írogassanak is politikai
elemzők – a csúnya Fidesz
puccsolta meg ezt a drága, jó
embert, „akiről pedig tudnia
kellett volna, hogy jók a szán-
dékai, hogy nem keres gazda-
godást a hatalomból, hogy
még a hatalmat is hazafiság-
ból vállalta”. Nem hagy kétsé-
get afelől sem, hogy kinek az
érdekeit szolgálják a történ-
tek: „Orbán Viktornak sike-
rült anélkül, hogy a kezét
kinyújtotta volna, megsza-
badulnia a legeurópaibb
európai magyar államfér-
fitól.” Pedig Fejtő sze-
rint Orbánban megvolt
a lehetőség, hogy jó
ember legyen, de
rossz ember lett,
bár még mutatkozik
némi esély arra, hogy
megtér a sötét oldalról. Szer-
zőnk nem kíméli a kormány
eredményeit szisztematikusan

elhallgató médiumokat sem, s
a Nap-kelte kitüntetését diszk-
réten visszautasító köztársasá-
gi elnök is kap hideget-mele-
get…

Igazából nem nagyon tu-
dunk mit kezdeni ezzel az
egésszel. Mert az még csak-
csak érthető, hogy egyesek a
regnáló Medgyessyben a XXI.
század Deák Ferencét látják –
a hatalom imponál. De a hata-
lom palástja alatt a király
mindvégig meztelen volt.
Szeptemberi Cicusunk értetle-

nül dorombol
Fejtő Ferenc-
nek. – TURUL

Doromboló cicus-díjDoromboló cicus-díj

Ha egy ellenzéki politikus mondta volna azt,
hogy a kovácsizmusnak ezennel vége – ugyan,
az fel se tűnt volna. Ha mégis, akkor csak a
megszokott módon mellérendelt/értendő
komcsizás miatt, ha mégsem amiatt, akkor a
minden-ellenzék-átka attitűd vont volna rá fi-
gyelmet, nevesül az, hogy itt valaki már
megint pattog. De nem így történt.

Államférfi
M

A És a minek
a kezdete?



zinte teljesen eltűntek az
elmúlt években az üzle-
tekből a visszaváltható

csomagolású termékek. A szén-
savas üditők esetében az üve-
gek az éttermi asztalokra szo-
rultak vissza, a boltokban a do-
bozos és az eldobható mű-
anyagpalackos változat közül
választhatunk. Ásványvízből is
csak egyetlen márka kapható
visszaváltható csomagolásban
(az is csak szénsavas változat-
ban), így hiába vesz valaki na-
gyon egészséges, a természet
lágy ölén fakadó, ésígytovább
vizet, a (jó esetben a) szemétbe
kerülő csomagolás épp ezt a
természeti környezetet terheli
majd.

Az eldobott műanyagpalackok
és bevásárlótáskák lebomlása a
természetben száz évnél is to-
vább tart, így több nemzedék is
élvezheti az erdőben egy földbe
taposott bevásárlózacskó feleme-
lő látványát, míg elégetve rákkel-
tő anyagok egész sora szabadul
fel. Hogy ez ne forduljon elő, ab-
ban az emberek környezettuda-
tossága mellett az államnak is je-
lentős szerepe lehet, hiszen egy-
részt termékdíj-politikájával mo-
tiválhatja a fogyasztókat, hogy a
kedvezőbb árú, újrafelhasználha-
tó csomagolású termékeket vá-
lasszák, másrészt a megfelelő sza-
bályozással rászoríthatja a gyár-
tókat és kereskedőket a vissza-
váltható megoldásokra.

A csomagolóiparnak persze
nagyobb biznisz, az áruházlán-

coknak pedig olcsóbb és ké-
nyelmesebb, ha a visszaváltha-
tó palackok helyett inkább az
eldobható csomagolások össze-
gyűjtését és újrahasznosítását
szorgalmazzák, állami pénzen,
természetesen. Nem szívesen
mondanának le az áruházak-
ban ingyenesen biztosított, a
vásárlók által kedvelt bevásár-
lótáskákról sem – ugyan lehe-
tőségük lenne műanyag helyett
papírból készült táskákat adni,
de azok előállítása költsége-
sebb, így kevésbé érné meg szá-
mukra.

Kérdés, hogy az ősszel az Or-
szággyűlés elé kerülő, a ter-
mékdíjakkal foglalkozó tör-
vénytervezet milyen változáso-
kon fog még keresztülmenni el-
fogadásáig. Ki bizonyul erő-
sebbnek, a tervezetet előter-
jesztő, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium, vagy az
egyik legbefolyásosabbnak tar-
tott csomagolóipari lobbi, meg-
támogatva az áruházláncokkal
és üdítőitalgyártókkal? A ma-
gam részéről szurkolok az
előbbinek, de a meccs esélyesé-
nek valahogy inkább az utóbbi-
akat sejtem…

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Amikor begerjed
a jóindulat

közszolgálati rádiónak nyilat-
kozó Csintalan Sándor
(kocsmáros, volt szocialista

képviselő) nem szereti Gyurcsány
Ferencet. A jobbközép tábor sem
szereti, ergo Csintalan a mi embe-
rünk. Miként a partvonalról be-
kiabáló elfeledett szocialista poli-
tikussal készített interjú is jelzi, a
konzervatív körökben nagyon ve-
szélyes tendencia kapott lábra, s
itt most nem a Magyar Rádió
szerkesztési elveiről van szó, de
nem is Csintalan Sándor szemé-
lyéről.

Miként azt Szűrös Mátyás vagy
Pozsgai Imre jobboldali favorizá-
lása is jelzi, kutyából igenis lehet
szalonna. Pusztán érzelmi ala-
pon azonosuló tömegek igényét
szolgálja ki mindaz a médium,
amely teret enged súlytalan és ré-
ges-régen kompromittálódott fi-
guráknak, hogy saját fészkükbe
piszkítsanak. A nemzeti és hazafi-
as húrok pengetése, vagy a szoci-
alisták szapulása feledteti, a berli-
ni, moszkvai nagyköveti posztot,
a KB-titkári mivoltot, az MSZMP
KB-tagságot vagy éppen a kerüle-
ti PB-titkárságot. Ha mindezek
felett elnézően átsiklunk, annak
csak az lehet az oka, hogy az
adott történelmi pillanatban azt
mondták ki, amit a nép hallani
akart. Pozsgai felismerte az ál-
lampárton belüli reformok szük-
ségességét, és már az átmenet
időszakában népfelkelésnek ne-
vezte ’56-ot, Szűrös pedig sokat
tett a határon túli magyarságért.

Ilyen alapon viszont Kovács Lász-
lónak is tessék elhinni, hogy a
diktatúrában úgy gondolta, most
meg így.

Ugyanilyen hiba autentikus
politikaielemző-köntösbe bújtat-
ni Csintalant, kolumnás interjút
közölni vele. A tévedés annál is
inkább nyilvánvaló, mivel szavai-
ból egyértelműen kiderül, itt egy
sértett baloldali politikus igyek-
szik egykori harcostársának pá-
ros lábbal becsúszni. Futtatására
még akkor sincs mentség, ha egy-
kori sérelmei esetleg összefüggés-
be hozhatók az általa becsmérelt,
miniszterelnök Gyurcsány Fe-
renccel. Vajon miféle helyzetérté-
kelés várható egy olyan embertől,
akit 2000-ben az MSZP eltávolí-
tott minden pozíciójából, tényle-
ges politikai tevékenységet nem
folytat?

Az egyetlen mentő körülmény,
ami magyarázatot adhat szerepel-
tetésére, annak a embertípusnak
a bemutatása, mely szocialista
Ganxsta Zolee-ként a nyilvánosság
előtt is vállalja szókimondó szöve-
geit (ld. fenékből előbújás).  Az or-
szág szempontjából meghatáro-
zónak tekinthető időszakban
azonban politikai bohócok ma-
gánszámai helyett jöjjenek in-
kább a hivatásos politológusok.
Mert akármennyire is szívünkbe
lopta magát Torgyán doktor,
azért odáig mégsem kellene el-
jutni, hogy a Jóska meglátásai
szolgáljanak számunkra zsinór-
mértékül.            – AMBRUS BALÁZS

„…Gyurcsány mindenkit elárult, még azt is,
aki politikai értelemben a világra hozta, tehát
Kiss Péter elárulása neki nem fog nagy gon-
dot okozni. 
– Most arra gondol, hogy közeli kapcsolatban
volt a miniszterelnökkel.
– Hát hogyne, a miniszterelnök fenekéből bújt
ki ő politikailag.” (MR Krónika, augusztus 25.)

„A legjelentősebb külföldi tulajdonban lévő
kiskereskedelmi vállalkozások, így az Auchan,
a Cora, a Metro, a Plus, a Spar és a Tesco kö-
zös állásfoglalásban tiltakozik az októberben
a parlament elé kerülő környezetvédelmi ter-
mékdíjakról szóló, több mint százoldalas tör-
vénymódosító javaslat italcsomagolásokra és a
műanyag bevásárlótáskára vonatkozó részei
ellen.” (Napi Gazdaság, 2004. augusztus 30.)

AS

Az eldobott
mûanyagpalackok

és bevásárlótáskák
lebomlása a ter-
mészetben száz

évnél is tovább tart
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H I R D E T É S

Sziget 2004
Tombolt az uborkaszezon, jó volt

az időjárás: ez mind kellett ahhoz,
hogy ellenpontozza a  szomorú 

fellépői névsort. Mi is kint 
jártunk, és jól tettük: a Sziget 

hangulata egyelőre a régi.
Késmárki Péter képriportja.A Szigeten sosem elérhetetlen cél a 75 ml

Csendélet két nõvel, három lábbal

Ja, te csak a labdádért jöttél?

Görög Zita athéni formában

Fény, hangulat

Gumi nélkül olcsóbb

Sci-fi-szerelem

A Felvonulók kértékÚj bérlakásokat látok...
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– Sika, kasza, léc. Mi jut eszed-
be erről a három szóról?

– A negyedik lemezünk címe.
Az eredeti jelentése – öreg road-
októl hallottuk –, hogy a turné
végén nincs ám sokáig maradás,
sika (zene), kasza (pénzfelvét), léc
(távozás), mert már nagyon men-
nének haza. A lemez címe egyéb-
ként Pécsi szál lett volna, de az
akkori kiadónk fikázni kezdte az
anyagot, holott előtte még a szín-
házi törekvéseinket is támogatá-
sáról biztosította, ezért dühünk-
ben ezzel a módosított címmel
üzentünk nekik. 

– Lovasi András színmű-
vész?

– A pécsi Egyetemi Színpad ve-
zetőjének felkérésére készítettük
a Pécsi szál című darabot egy ba-
rátommal. Egyébként én csak a
szövegeket és a zenét írtam. A
történet Szécsi Pál életéről és ha-
láláról szól, melynek megfilmesí-
tési jogát megvették az amerikai-
ak. Steven Spielberg volt az egyik
főszereplő, akinek nem tetszett
Szécsi Pál halála, ezért másfelé
görbítette a pályaív végét.

– Miként a zenekar pálya-
ívén is igazítani kellett. Ma már
nem fogadtok el sem párt, sem
állami felkérést. Mit vétett a po-
litika?

– 1994-ben még az SZDSZ tá-
mogatta az egyik turnénkat. Az-
tán a Fidesz-kormány rendezvé-
nyein is felléptünk. A tavalyi tus-
nádfürdői ügy kapcsán végül úgy
döntöttünk, hogy nem akarunk
politikai játszmák részeseivé válni. 

– Az RMDSZ fiókszervezeté-
nek buliját idén mégis bevállal-
tátok. 

– Bennünket egy koncertszer-
vező iroda keresett meg most is,
meg akkor is, amikor Kőszegen –
mint később kiderült – Fidesz-kö-
zeli fesztiválon játszottunk. Mind-
két helyre azért mentünk, mert
korábban ott még nem léptünk
fel. Az megint egy másik problé-
ma, hogy Erdélybe nem lehet úgy
kimenni, hogy ne legyen a háttér-
ben valami suskus. Szóval így vé-
dekezünk az olyan szituációk el-
len, mint amilyent tavaly kreált a
média velem kapcsolatban Ko-
vács Ákos ürügyén. 

– Akkor és ott jelezted, a
leszakadtországrész-nyalást át-
engeded az utánad következő-
nek. Ebből kerekedett kisebb
politikai vihar.

– Volt Ákossal egy többfordu-
lós e-mail váltásunk az ominózus
esetet követően. Ő pontosan tud-
ta, hogy én nagyon következete-
sen nem szeretem azt, amit ő csi-
nál, már ’90 óta, és ebben semmi
politika nincs. Akkor még ő sem
foglalkozott ezzel. Aztán mégis
politikai színezetet kapott. Amit
ő művel, az az én olvasatomban
inkább szakmai probléma.

– Határon túl másféle atti-
tűddel állsz a közönség elé,
vagy ugyanazt az énedet adod?

– Idén például már nagyon vi-
gyáztam, hogy ne mondjak sem-
mit, mert akkor a lapok nagyon
ügyesen csúsztatják össze – így
értelmezve át az általam mondot-
takat. Mindent összevissza írtak
rólam akkor, de csak a Heti Vá-
lasz kérdezett arról, mi is történt
szerintem. Idén pl. Kapolcs kap-
csán a Magyar Nemzet eposzi jel-
zőket osztogatott. Az Anima

Sound System dögunalmas, Ha-
jós András blöfföl. Nagy Feró vi-
szont – aki abszolút hiteles sze-
rintem is – persze buksisimit ka-
pott. Mintha a vélt pártállástól
függne a teljesítmény. Így inkább
nem mondok semmit. Persze van
az is, hogy semmi nem jut eszem-
be. Akkor úgy nyomjuk, mint a
Beatles, A oldal kettes szám.

– Kovács Ákosnak egyedül a
Tankcsapda jutott eszébe, ami-
kor a figyelemre méltó magyar
zenekarokról kérdezték. Te ho-
vá sorolod őt?

– A szemébe is megmondtam,
hogy nem tetszik, amit csinál. Ő
az elején tett olyan gesztusokat,
amiből arra lehetett következtet-
ni, hogy ez nem kölcsönös. Ne-
kem már a Bonanza Banzai is
olyan volt, mint Zámbó Jimmy.
Közben megtanult igényesen
hangszerelni, de a dalai ugyan-
úgy nem szólnak semmiről.
Ügyes közgazdász fiú, aki azt gon-
dolja, hogy popzenét játszik. 

– Akkor kikre érdemes sze-
rinted odafigyelni?

– A Quimby jól bevált zeneka-
rom, a legnagyobb ígéret, 
a Hiperkarma többször elő-
zenekarunk is volt. Nagyon izgal-
mas próbálkozás a Kaukázusé,
bár még küzdenek némi Kispálos
árnyékkal. Van még az Isten háta
mögött című, nagyon súlyos me-
tál zúzásba bonyolódó csepeli
formáció, ritka jó szövegekkel. A
Bëlgát már nem szeretem annyi-

ra, a második lemez nyomába
sem ér az elsőnek. Emil Rulezék
szövegei szerethetőek, zeneileg
nekem túl habcsók, de a Hajós
miatt mindig jó a koncert.

– A Kispál és a borz is alakul.
Többen kiszálltak a zenekar-
ból, mások jöttek helyettük. Az
eredeti felállásból ketten vagy-
tok. Kispál András nélkül lehet-
ne Borz?

– Amikor a Bräutigam (első
dobos) kiszállt, akkor feloszlot-
tunk két hétre. Aztán azt mond-
tam Kispinek, próbáljuk meg
mással. Ha szétmennénk, nem
lenne ezt kinek mondani. Biztos
ő is csinálna valamit, meg én is,
de azt másképp hívnák. Furcsa
szimbiózisban vagyunk. Az And-
rás sokkal ízesebb zenész, egyedi
gitárjátéka van, nekem meg ösz-
szerakó képességem. Ez a fajta
szerzői konstrukció egy ideje a
Csülökkel (második dobos) nem
működött. A zeneszerzés olyan
mesebeli állapot, amit érezni
kell. Azt, hogy jó, mindjárt meg-
lesz, ez az. Csináltam már szóló-
lemezt is, azért tudom, hogy ezt
együtt sokkal nehezebb összehoz-
ni. A Velőrózsák című lemez pl. a
fejemben sokkal viccesebb anyag
volt, aztán világfájdalmasra sike-
rült a zene. Amikor az új anyagot
kezdtük volna írni, még jobban
kijött, hogy a Csüli másfelé húz.

– Tavaly többedmagaddal
aláírtál egy petíciót, hogy a kul-
turális kormányzat végre ismer-
je el és támogassa a magyar
könnyűzenét. Árad a pénz?

– Már az elején is mindkét ol-
dalról támadtak. Libsi összeeskü-
vést vizionáltak, de a tilososok is
hülyeségnek tartották. Lovasi meg
a Szandi állnak a kassza előtt, ilye-
nek. Pedig mi csak pályázati lehe-
tőségekre gondoltunk kis klubok,
próbahelyek, zenei műhelyek szá-
mára, ennyi. Aztán semmi nem
lett belőle, talán azért, mert mi,
zenészek kiálltunk az oldalvonal-
ra, mondván, már megtettük a
dolgunkat, jöjjenek azok, akik rá-
érnek ezzel foglalkozni. De nem
jöttek.                    – AMBRUS BALÁZS

I N T E R J ÚI N T E R J Ú

Forradalmár, Kicsit szomorkás, Emese.
Számok, melyeket gimnazisták ezrei ismernek
fejből. A Kispál és a Borz frontembere, Lovasi
András ezúttal politikáról, popzenéről és a
sajtó természetrajzáról beszélt.
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Levélváltás, összeesküvés meg a hitelesség

Lovasi és a Borz
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