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esztiválok időszaka. A ragyogó napsütésben már az sem

zaklat fel igazán, hogy dr. Devánszkiné Molnár Katalin

nem indul el a XVII.-ben. Augusztus a koktélok, egyben

Medgyessy Péter országgyűlési képviselő hónapja. Amikor lazu-

ló jómunkásemberként csak az érdekel, hogy mondjuk holnap

van-e elég pénzem, hogy elmenjek bulizni, és mondjuk meg tudjam venni azt a kó-

lát, vagy azt a pohár bort, vagy azt a whiskyt, amit szeretnék. Fiatal vagyok, egészsé-

ges és szép. Nagyjából olyan, mint Tornóczky Anita, csak fiúban.

Tegyük fel, hogy elmentem idén az EFOTT-ra. És akkor mit kapok a rajnai olaszriz-

lingem mellé? Na mit? Az MSZP szóróanyagaként egy nagy Szekeres Imrét az ar-

comba. Nini, az ember, aki nem látott még olyant az elmúlt 15 évben, hogy vala-

ki a közügyekért dolgozik. Akkor nyilván magánemberként van jelen. De miért be-

szél közügyekről? Ő akar az első lenni, aki tesz? Meg egyébként is kilóg a közönség

soraiból, egy kissé már öregecskedő, öregeskedő, olyan, aki látta közelről Kádár Já-

nost. Már majdnem kicsúszott a számon, hogy megérdemelnénk egy fiatalabbat,

amikor látom, hogy Gyurcsány is itt van. Így már rendben.

Szóval az ismert elvárások szerint elengednénk magunkat, erre idejönnek ingujj-

ban és elmondják… Úgy látszik, a Sziget hasonlóan megkerülhetetlen helyszín po-

tentátjaink számára. Különösen, ha az ember sportminiszter. Vagy miniszterelnök.

Vagy épp ebben a sorrendben. A szigetelő törzsközönség a felső középréteget rep-

rezentáló fiatalokra épül (napijegy öt, hetijegy húszezer). Túlnyomó többségük pe-

dig – ha már választaniuk kell – Fidesz-szimpatizáns. Erre ez a „felelős hazafi” idén

három napon keresztül szórakoztatna minket a Hajógyárin. Haknizik: Sport Sziget,

Wan2, Hegyalja Fesztivál. A derék vezető mindenhova elmegy, ahová nem hívják.

Tavaly novemberben történt. A Magyar Narancs születésnapi partiján az A38

hajón a lap törzsgárdája, a holdudvar plusz Gerendai Károly (a kapcsolat) azt

hitték, hogy maguk lesznek. Jól érezték magukat, ettek, ittak, ittak, csocsóztak.

Mígnem váratlanul felbukkant a rongylábkirály. Úgy érezte, érzi a pályát. Karon

fogta Györgyit, letegezte, majd bemutatkozott: Gyurcsány Ferenc. Az áldozat így

emlékszik vissza: „Aztán mintegy megérdemelt büntetésként magával cibált,

mentem nyilván magamtól is, mentem hát, mit tehettem volna? Nem táncolok,

hajtogattam rendületlen, nem táncolok. …”

Mi sem táncolnánk miniszterelnök úr, ne velünk tessék szórakozni!

– AMBRUS BALÁZS
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NACIONALISTA CIKLON

A hét második felében egy, a magyarok-

ra különösen veszélyes trópusi ciklon mi-

att 35 fok feletti forróság várható.

(origo.hu, 2005. július 26.)

Ez biztos megint a románok ármány-

kodása.

JELENTŐS BEFOLYÁS

A piacra lépő lakások harmada három

nagy projekt keretein belül manifesztáló-

dik, a FOKA-öbölben épülő Marina Part,

a Kőérberek Tóváros és Paskál Park

nagyszabású méreteivel jelentős mérték-

ben befolyásolják a kínálati oldalt. (Több

tízezer új lakás vár gazdára – Hol, mit,

mennyiért?, portfolio.hu, 2005. július 20.) 

De mi a helyzet a keresleti oldallal?

KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS

Európa valamennyi országában fontos

kérdés a romákkal szembeni diszkrimi-

náció. Mohácsi Viktória európai parla-

menti képviselő szerint Magyarországon

javítja a romák helyzetét a kialakult jogi

szabályozás, a roma érdekképviselet és

az is, hogy kormányzati szerepvállalással

indulhattak el a szegregációs programok.

(Európai probléma a roma diszkriminá-

ció, magyarorszag.hu, 2005. július 27.)

Van maguknál szegregáció? Nincs, de

igény az lenne rá.

AZ UTOLSÓ REMÉNYSUGÁR

Megtoltam a labdát, egy picit hosszú-

nak tűnt, de hittem, hogy még elérem -

mondta Rósa Dénes. – Hátulról meglö-

kött az egyik minszki játékos, egy másik

pedig belépett elém. Már esés közben

éreztem: esélyem sincs arra, hogy bün-

tetőt ítéljen javunkra a bíró… (interjú-

részlet a Ferencváros győztes, de kiesés-

sel egyenértékű minszki meccse után,

Nemzeti Sport, 2005. július 29.)

Mit volt mit tenni? Kiestünk.

VADÁLLAT

Meghalt egy leedsi rockzenekar

énekese, Patrick Sherry, aki rosszul

vetődött a tömegbe az NME magazin

klubestjén, és nyakát törte. „A hétköz-

napi életben csendes srác volt, de a

színpadon kihozta magából a maximu-

mot, Olyan volt, mint egy ketrecből

kiengedett vadállat, meghalt volna

azért, hogy a legjobbat hozza ki

magából”. (Index.hu, július 26.)

És lőn.

CSEH TECHNO

A csehországi technofesztiválokat

botrányok kísérik. Tavaly az egyik mor-

vaországi településen a közelben lakók

számára elviselhetetlen hangerő és a

narkós fiatalok ranalírozásai miatt a

rendőrség azzal vetett véget a ren-

dezvénynek, hogy elkobozta a színpad

erősítőberendezéseit és a hangszorókat.

Ha áram van, minden van?

DÖNTÖTTEM: VÉGE.

Gerrardnál is fiatalabb volt Wayne

Rooney, aki 18 évesen lábalt ki élete első

alkoholmámoros korszakából.

Rooney, az alkohol Rimbaud-ja…

HIRDETÉS
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7 ÉRETTSÉGIZŐK
a hónap vesztese

8NŐI VÍZILABDA VÁLOGATOTT
a hónap nyertese

nyár még sokáig tart, sőt lesz jövőre is – szólt a

Kádár-korszak eseménytelenségét legjobban ösz-

szefoglaló reklám. Nyár van, sőt lesz jövőre is, vi-

szont Kádár-korszak szerencsére nem. Ilyenkor a politiku-

saink is uborkát szednek, és az este is egy (két) pohár sör

társaságában telik. No meg az épp aktuális eb, vb nézege-

tésével. A páratlan évek azért jók, mert akkor olyan eb

vagy vb van, amiben mi, magyarok is érdekeltek vagyunk.

Mint például vízilabda. (Gyengébbek és nők kedvéért: a

páros években foci eb-t vagy vb-t rendeznek.) Megszok-

hattuk, hogy férfi pólósaink évről-évre megörvendeztet-

nek minket nagyszerű eredményekkel. Idén nem sikerült a

címvédés, a montreáli vb-n „csak” az ezüstéremre futotta.

Nem úgy a Faragó Tamás vezette női válogatottnak. A női

pólósok vereség nélkül abszolválták az aranyérmet. Jogo-

san zenghet a Szép volt lányok!  

Egy igazi hazai siker-sztorinak indult az idei

érettségi. Ahogy szivárogtak ki a tételek, úgy lett

egyre szélesebb a kaján vigyor az érettségizők

arcán. Sőt a „Sulinet +plusz” program keretében zip-for-

mátumban a legélelmesebbek a megoldásokat is letölt-

hették. Aztán persze jött a  szokásos műbalhé, komolyko-

dó nyilatkozatokkal, mongyon le – ne mongyon le! Végül

újra is íratták meg nem is. A lényeg, hogy mindenki annyi

pontot kapott, amennyit bírt. Volt is ricsaj a banket-

teken! Persze Petőfi óta tudjuk, „az idő igaz, s eldönti mi

nem az”, szóval végül az igazságos Mátyás király képébe

bújt felvételi rendet tett. Kiderült, a középszintű érettsé-

gi maximum a mecdöncibe beugró. Az egyetemekre

nem. Sebaj, Tóbiás! A sorkatonáságot úgyis eltörölték, így

meg legalább a pult mögött tanulják meg a büdös

kölykök, mi az az élet!    

A H

Egy kis demográfia
urópa lakossága ma 460 millió, akárcsak a konti-

nensünket délről és keletről határoló iszlám tömb

népessége. Ugyanez a tömb 2050-re másfél milliárd

lelket számlál majd, de mi, európaiak, akkor már csak 430

milliónyian leszünk. Ideje volna hát békülnünk az iszlám-

mal, józan és felelősségteljes hangot megütnünk, újra fel-

venni a kulturális és humanitárius kapcsolatok szálait, ma-

gunkba néznünk, vajon mindent megtettünk-e…

No de kik vagyunk az a mi? „Mi keresztények”? Bocsá-

nat, de hol vannak itt az iszlámmal masszívan szemben ál-

ló keresztény tömegek? Akiknek önvizsgálatot kéne tartani-

uk? Vagy inkább a fehér ember kellene magába szálljon?

Netán éppen az ateisták? Kinek szól ez a bombaözön, kit

akar büntetni, nevelni, jobb útra téríteni a terror?

Senkit. Megkockáztatom: a terroristák saját magukkal

vannak elfoglalva, saját bosszújukat festik fel az égre, saját

dicsőségüket akarják az örökkévalóságig nyúlóan biztosíta-

ni. Ez a terror magánügy, ha úgy tetszik, az identitásválság

megoldásának néhány fiatalembert látszat-üdvösséggel ke-

csegtető útja. Ezek az emberek, akik semmibe veszik a mi

életünket, ugyanis elvárnák, hogy tisztelettel adózzanak ne-

kik az ő életük feláldozásáért. Itt tehát az öngyilkosok örök

tévedéséről van szó, akik azt hiszik, hogy a haláluk memen-

tóként érvel majd helyettük. Másrészt ezek a robbantások

soha meg nem történt családi beszélgetéseket is helyettesíte-

nek, és így alig mások, mint gátlásos tinédzserek pótszer-bá-

torságának tragikus megnyilvánulásai. Azoké, akik félnek

otthon megmondani, hogy tele a hócipőjük Angliával, hogy

felmondanák a „szerződést”, amit hajdan az édesapjuk vagy

nagyapjuk éppen az ő jobb sorsukért kötött a szigetország-

gal és visszamennének Pakisztánba. Ehelyett titkos szerveze-

tekbe tömörülnek, és egymást váltva rágják a gittet, amit tá-

voli apafigurák gyúrnak nekik Semtexből.

Aki persze látta már Angliában a stadionok népét vagy si-

került egy szombat esti lázat átélnie a southamptoni Frog-

kocsmában, az fogalmat alkothat a szakadékról, ami az an-

tialkoholista, kistermetű és sötét bőrszínű muzulmánok és

„befogadó” közegük között tátong. A muzulmán bevándor-

lók ráadásul nem csupán a széles néprétegek heti őrületein

érezhetik kívül magukat, de nincsenek túlreprezentálva a

szigetországi középosztály köreiben sem. Az amúgy rendkí-

vül népszerű vitorlásklubokban például hírmondójuk sem

akad. A szegregáció tehát majdnem teljes, és – tanulságos

módon – még a munkahelyeken a legkevésbé szigorú.

Ez az egymillió-hatszázezer iszlám hívő ugyan ma még

csak a brit népesség három százalékát teszi ki, de ez ne té-

vesszen meg senkit: Nagy Britannia 16 éven aluli lakosságá-

nak ugyanis már az egyharmada muzulmán. Gondolkodni

a megoldáson tehát van még idő, meg háborúzni is, meg

nyakló nélkül utálni egymást, ó, hogyne lenne. Hogy meny-

nyi, arra megint csak a demográfia ad szelíden pontos

iránymutatást: Irak lakossága 1950-ben nyolcmillió volt,

ma 23 millió, 2050-ben pedig előreláthetólag 79 millió lesz.

Idő van. – PÁKOZDI IMRE

E



os, a bukaresti politika azóta

sem változott, az alkotmá-

nyozási és a költségvetési

mizéria nyomán pedig immár Európá-

nál is infarktusközeli szimptómák lép-

tek fel. Csak nem közeleg a román csat-

lakozás?

Lemondott már, vagy éppen vissza-

vonta? – a politika iránt érdeklődő fia-

talok egymáshoz intézett állandó kér-

dése volt ez a júliusi tusnádfürdői sza-

badegyetemen, Calin Popescu-

Tariceanu román miniszterelnök kaba-

réba illő lemondási balettmutatványa

nyomán. Hiszen aligha akad még egy

európai ország, ahol a kormányfő pár

nap alatt kétszer jelenti be lemondá-

sát, hogy aztán mind a kétszer vissza is

vonja, végül kijelentve, hogy „egy bá-

tor vezető nem hagyja cserben a népét

a bajban”. Valójában nincs min megle-

pődni: Románia, ahogy azt saját politi-

kusai is megfogalmazták a XIX. század-

ban, a „tartalom nélküli formák” orszá-

ga. Látszólag minden megvan, ami kell

egy modern állam működéséhez – jog-

szabályok és intézmények szép, franci-

ás elnevezésekkel. A valóságban azon-

ban különböző okokból semmi sem

működik. 

A jobb híján liberálisoknak (PNL) és

demokratának (PD) nevezett pártok ál-

tal alkotott D.A. szövetség által irányí-

tott, jelenleg regnáló kormánykoalíció a

szokásosnál is kevésbé áll a helyzet ma-

gaslatán. Különösen illik ez a kormány-

főre, a liberálisok által delegált

Tariceanura, aki saját pártjában is nép-

szerűtlen, s mandátuma alig fél évében

bakit bakira halmozott, kezdve a gyógy-

szerfinanszírozási rendszer összeomlásá-

tól az elhúzódó vasutassztrájkon  ke-

resztül a legutóbbi árvizek kezeléséig. A

„lázadók” a technokratának tartott Teo-

dor Stolojanban vélik felfedezni az új

miniszterelnököt, akit jobban elfogadna

a demokrata koalíciós partner is – rá-

adásul az utóbbi időkben a

közvélemény-kutatatásokban jelentő-

sen átrendeződtek a belső erőviszonyok

a PD javára. A demokraták által delegált

Basescu elnök – aki már nem is súrolva,

hanem áthágva az alkotmányosság ha-

tárát rendszeresen pártpolitikusként lép

fel – nemhiába próbálta lemondásra

bírni a miniszterelnököt, és fenyegető-

zött előrehozott választások kiírásával.

Ezáltal a megerősödött PD által vezetett

D.A. szövetség abszolút többségre tör-

hetett volna, megszabadulva mind a ko-

alíciós partnerektől – az RMDSZ-től és a

tavaly még a posztkommunisták listáján

indult, majd a liberális-demokrata koalí-

cióba átlépett, „humanistából” „konzer-

vatívvá” keresztelt obskúrus pártocská-

tól –, mind pedig a PSD nyomasztó be-

folyásától. A tavaly őszi választásokon

éppen hogy ellenzékbe kényszerített

„szociáldemokrata” PSD ugyanis gyakor-

latilag félig-meddig hatalmon maradt. A

parlament mindkét házának elnöki szé-

kének birtoklásával nem csak közvetle-

nül obstruálhatja a kormányzat munká-

ját, hanem emberei az államigazgatás

felső- és középszintjén is megőrizték be-

folyásos pozícióik jó részét. Jó példa erre

az alkotmánybíróság, amelynek kilenc

tagjából a román lapok hetet egyértel-

„A románok szeretik hazájukat Európa szívéhez hasonlítani. Ha

a hasonlat igaz, akkor Európa súlyos szívelégtelenséggel küzd”

– a UPI amerikai hírügynökség kezdte így egyik, a bukaresti

politikáról jegyzett malíciózus tudósítását pár évvel ezelőtt. 
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Az EU kapujában 
– vagy mégsem?

Egy nem mindennapi kormányválság margójára

N

ár a hazai sajtó az idei tusnádfürdői szabadegyetem

kapcsán főképp Orbán Viktornak a magyar baloldal

történelmi hagyományait érintő kijelentéseitől volt

hangos, az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett

„Tusványos” valójában kül- és nemzetpolitikai szempontból

hozott újdonságot. Először is, az Olt völgyében felvonulta-

tott román és nyugat-európai szakértők és politikusok jelen-

léte bizonyította, hogy a Fidesz által a kisebbségi kérdés or-

voslására nyújtott autonomista program – a baloldali korife-

usok minden fanyalgása ellenére – minimum versenyképes

nemzetközi színtéren. Másodszor, több év után először ép-

pen itt sikerült egy asztalhoz ültetni Markó Bélát és Tőkés

Lászlót, akik utóbbinak az RMDSZ-ből történt eltávolítása

óta gyakorlatilag beszélő viszonyban sem voltak egymással.

Nehéz nem észrevenni az összefüggést: hosszú elhidegülési

időszak után megindult a közeledés a Fidesz és az RMDSZ

között. A tábor margóján lebonyolított Markó–Orbán talál-

kozón abban is megegyezés született, hogy szeptemberben

hivatalos Fidesz-delegáció utazik majd Erdélybe a szervezet

meghívására. Mindkét fél tisztában van vele: nem szerelmi 

Autonómia és reálpolitika

B



műen PSD-kádernek tekintenek. (Egy

pikáns, ám jellemző eset: az egyik alkot-

mánybíró felesége az előző kormány

igazságügy-minisztere.) E grémium ese-

te azért is jelentős, mert épp az alkot-

mánybíróság váltotta ki közvetlenül a

legutóbbi kormányválságot. A testület

ugyanis elmeszelte az EU nyomására ki-

dolgozott igazságügyi reform tervezetét,

amely húsbavágóan sértené a PSD-

nómenklatúra érdekeit. E reform hiva-

tott megszüntetni, vagy legalábbis lazí-

tani azokat az oligarchikus összefonódá-

sokat, amelyek a román igazságszolgál-

tatást a politika játékszerévé tették az

1989 utáni időszakban. 

S bár a reformcsomagot a kormány-

többség gyorsan átdolgozta oly módon,

hogy abba immár nem köthetett bele a

„taláros testület”, rosszabb időben nem

is jöhetett a balkáni hajcihő. A válság

napjaiban nemhiába fogalmazott az Eu-

rópai Bizottság bővítési főbiztosa úgy,

hogy „kötelessége kifejezésre juttatni a

romániai politikai helyzet okozta nyug-

talanságot” – hozzátéve, hogy az EU-

csatlakozás szempontjából továbbra is

az igazságszolgáltatás reformja és a kor-

rupció elleni küzdelem számítanak dön-

tő tényezőnek Brüsszel szemében. Gyűl-

nek ugyanis a viharfelhők a román csat-

lakozás felett, s ami pár hónappal ez-

előtt még kézzelfogható közelségbe ke-

rült geopolitikai diadalmenetnek tűnt –

pár évvel a román NATO-integráció

után román EU-tagság –, mára veszély-

be került. Intő jel lehetett, hogy tavasz-

szal a csatlakozási szerződés aláírásakor

csak a (soros elnök) luxemburgi, román

és – talán mondani sem kell – a magyar

fél képviseltette magát miniszterelnöki

szinten. A többi tagállam jóval alacso-

nyabb rangú kormánytisztviselőkkel

tudta le e kötelezettségét. A francia és a

holland népszavazások után pedig hiába

bizonygatták a huszonötök politikusai

és EU különböző tisztviselői, hogy Buka-

rest csatlakozását az eredmény nem

érinti. Az integrációt egy évvel (2008-ra)

kitoló védzáradék alkalmazását immár

készpénznek veszik Brüsszelben, sokan

azonban e késleletett csatlakozást is két-

kedve fogadják, és a huszonöt ratifikáció

egyszerű elhúzásában látják zátonyra

futni a román reményeket. 

Úgy tűnik, most visszaüthet az évszá-

zados múltra visszatekintő román szem-

fényvesztési technika, amellyel Bukarest

suttyomban elevezett a tavalyi tízes bő-

vítés farvizén a csatlakozási folyamat cél-

vonaláig – fűt-fát ígérgetve menet köz-

ben. Az európai lendület viszont kiful-

ladt, a lelkesedés lelohadt, a király pedig

meztelen: immár az EU-ban is nyilvánva-

ló, hogy Románia a koppenhágai kritéri-

umok egyikét sem teljesíti, a jogharmo-

nizációról nem is beszélve. Felvetődik a

kérdés, hogyan is lehet tag egy olyan or-

szág, ahol még egységes telekkönyvi

rendszer sem létezik? Vagy: hogyan tud-

nának EU-támogatásokat lehívni azok

az önkormányzatok, amelyeknek még

önálló számlavezetési joguk sincs? 

Mindenesetre most úgy tűnik: épp az

EU nyomása volt az egyik döntő ténye-

ző abban, hogy a román kormány végül

a helyén maradt, és nem került sor elő-

rehozott választásokra. (Igaz, szerepet

játszhatott az is, hogy a legújabb közvé-

lemény-kutatások a koalíció jelentős

népszerűségvesztését jelezték, nem kis

részben az árvízhelyzet kezelése miatt.)

Persze Romániában minden és minden-

nek az ellenkezője is bekövetkezhet, így

aztán ne csodálkozzon senki, ha

Tariceanu végül mégis beadja lemondá-

sát – majd visszavonja. 

– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

t é m a

7

viszonyról, hanem arról az egyszerű tényről van szó, hogy keve-

sebb mint egy év maradt hátra a magyarországi választásokig.

Úgy tűnik, a Fidesz belátta, hogy a belső megosztottságoktól

szabdalt, alacsony támogatottságú, az Erdélyi Magyar Nemze-

ti Tanács és a Magyar Polgári Szövetség által fémjelzett polgá-

ri alternatívára egy esetleges kormányzás idején aligha építhet

nemzetpolitikát Erdélyországban. Az RMDSZ – térvesztése el-

lenére – megkerülhetetlen tényező maradt. Markó Béláék el-

lenben kénytelenek voltak beismerni: nem tehetik meg, hogy

a Fidesszel mint potenciális kormánypárttal szemben a koráb-

biakban tapasztalt módon ellenségesen viselkedjenek. Az

RMDSZ döntését nyilvánvalóan megkönnyítette az a tény is,

hogy a magyarországi kormánypártoknak december 5-el sike-

rült teljesen teljesen elidegeníteni maguktól a határon túli ma-

gyar szervezeteket. Pár hete még az a példátlan eset is megtör-

tént, hogy az RMDSZ ifjúsági tagozatának Fidesz-barátsággal

finoman szólva nem vádolható vezetése nyilvánosan kérte a

magyar miniszterelnököt: ne látogasson el az általuk szerve-

zett táborba. Ennél már csak az volt szánalmasabb, amikor a

tusnádfürdői tábor utáni napokban Hiller István is sietett le-

szögezni, Gyurcsány Ferenccel együtt készek ellátogatni Erdély-

be, hogy „jobban értsék egymást az erdélyi magyarokkal”. Ezek

után feltehetjük a kérdést: most akkor ki kormányoz, és ki van

ellenzékben?                                                            – B. L. CS.

Tariceanu kormányfő az új, kemény lejjel. Nincs mit felmutatni
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Merre induljon a magyar utazó nyáron, ha a történelmi Magyarország egyko-

ri területein szeretné eltölteni szabadságát? Összeállításunkban honfitársaink

három kedvelt utazási célját vesszük sorra. Ezek közül a Balaton határainkon

innen, míg a másik kettő, a horvát tengerpart és Erdély azon túl található.

Hitelkártyás honfoglalás



Fotó: Ufi/Késmárki Péter
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nyári zsúfoltság ugyan már a

múlté, de még így is őrzi veze-

tő helyét honfitársaink nyári

állomáshelyei között a Balaton. A tó

legnagyobb előnye, hogy közel van, így

akár 1-1 napos strandolásra, éjszakai

bulira vagy hétvégére is szóba jöhet.

Ebből következően elhanyagolható ki-

sebbséget képeznek azok, akik életéből

teljesen kimaradt a magyar tenger, s

még csak egy iskolai táborban vagy sió-

foki partiban sem volt részük.

KÍSÉRTETÜDÜLŐK 

ÉS INGATLANPIACI TÚLKÍNÁLAT

A Balaton-parti nyaralóövezet nem

most éli fénykorát: elég végigsétálnunk

egy-egy tóparti településen és tucatjá-

val találunk házakat és nyaralókat, me-

lyeken tábla hirdeti, hogy új gazdára

várnak. Óriási üdülők állnak üresen, ré-

gen gyermektáborok, vállalati nyaralók

voltak – az értékes vízparti ingatlanok

fenntartására és fejlesztésére a tulajdo-

nosoknak nincs pénze, a csillagászati el-

adási árak miatt viszont vevő sem na-

gyon akad.  15 éve még egy hétig min-

den nap összevagdosta a kagyló a lá-

bunkat az egyik balatonberényi önkor-

mányzati gyermektáborban, de néhány

évre rá kiürítették az egészet és legin-

kább már csak szocreál kommandós-

filmek forgatására lenne alkalmas.

A szálláshelyekhez hasonló pangást

mutatnak a különféle üzlethelyiségek is.

A szántódi komphoz vezető útszakasz

korábban butikokkal és büfékkel volt

tele, ma minden második üresen áll és a

maradék egy része is eladó. Keszthelyen

óriáscsúszdát is kínálnak megvételre, a

25 milliós induló ár helyett ma már 10-

ért is túladna rajta tulajdonosa, igaz,

időközben megszűnt a hozzá tartozó

büfé. A korábban másfél-két hónapon

keresztül minden este pörgő balatoni

szórakozóhelyekre ma a frei bier- és

habpartik ellenére hétköznapi estéken

rendszerint csak véletlenszerűen esnek

be vendégek, hogy aztán némi kényel-

metlen feszengés után odébbálljanak.

IGÉNY AZ VOLNA RÁ

Miközben a régebben jól menő lángos-

gumimatrac-diszkó iparághoz görcsö-

sen ragaszkodó vállalkozók csak küsz-

ködnek, addig más területeken nincs

ok a panaszra. Egyre-másra épülnek,

fejlődnek például a vitorlás-kikötők,

amelyek aztán gyorsan meg is telnek

hajóval. A legnagyobb balatoni vitor-

lás-versenyen évről évre többen állnak

rajthoz, idén már többmilliárdos érté-

ket képviselő flotta vágott neki Füred-

ről a tó megkerülésének. A keszthelyi

Festetics-kastély parkjában a

többezres jegyár ellenére telt házzal,

4-500 nézővel mennek a nyári játékok

Shakespeare-darabjaival, míg a strandon

felépített ingyenes Viviera óriási szín-

padjánál este már feleennyi ember is azt

jelentené, hogy hatalmas buli van. 

FELLENDÜLÉS, DE MIKOR?

Az idegenforgalmi szakemberek sze-

rint az egyre bővülő minőségi szállás-

helyeknek és szolgáltatásoknak kö-

szönhetően csak idő kérdése, hogy

mikor lesz újra felkapott a remek

adottságokkal rendelkező Balaton-

part. A fellendülés hírnöke lehet a rej-

télyes tulajdonosi hátterű SCD Hol-

ding, akik sokmilliárd forint elköltésé-

vel gyors egymásutánban privatizál-

ták az északi és a déli part önkor-

mányzati tulajdonú kempingjeit. Az

SCD-nél 100 milliárdos fejlesztést em-

legetnek, ami kétségkívül érezhető ha-

tással lenne a tó arculatára, a szkepti-

kusok szerint azonban egyszerű ingat-

lan-spekulációról van szó, a megszer-

zett területek rendezési tervének mó-

dosítása után azok jelentős része fel-

parcellázva, jóval magasabb áron érté-

kesíthető. 

Akadnak ugyan látványos fejleszté-

sek, számos építkezéssel találkozha-

tunk például Balatonfüreden, egymás

A

A legnagyobb balatoni 

vitorlás-versenyen évről évre

többen állnak rajthoz
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után újulnak meg a régi, nagypolgári

villák Jókai Mór és Blaha Lujza kedvelt

üdülőhelyén, hiányzik azonban egy

működő, az egész tóra kiterjedő kon-

cepció. Hiába készülnek szakmányban

a kérdéssel foglalkozó tanulmányok,

még nem sikerült megtalálni a külföl-

di és belföldi vendégek számára egy-

aránt vonzó arculat megteremtésének

kulcsát.

AKIKNEK SIKERÜLT

Pedig a jó példáért nem is kell messzi-

re mennünk, a horvátoknál már a

GDP 20 százalékát adják az idegenfor-

galmi bevételek. Déli szomszédaink-

nál nemzeti konszenzus van a turiz-

mus kiemelt jelentőségéről, az infrast-

rukturális fejlesztések jelentős része

szolgálja az országba turistaként érke-

zők kényelmét. A rohamtempóban

megépített, a hazai szakemberek által

sokszor fanyalogva csak fapadosként

emlegetett autópályák útvonalának

kiválasztásakor is ez volt az egyik

meghatározó szempont, így a tenger-

parttól egészen a magyar határig

sztrádán tehetjük már meg az utat.

TENGERRE, MAGYAR!

A horvátok néha fura hirdetésekkel

igyekeznek magukhoz édesgetni honfi-

társainkat, például ugyanazon az óriás-

plakáton reklámoznak autópálya-ala-

gutat és tengerpartot. Évente mintegy

félmilliónyi magyar vendéget regiszt-

rálnak Horvátországban, ami első hal-

lásra soknak tűnik, de a szintén közeli

Ausztriából és Szlovéniából kétszer

ennyien érkeznek. Nem tudni, hogy a

Horvát Idegenforgalmi Közösség zseni-

ális PR-ja, vagy valamiféle, a tenger hi-

t é m a

hazánkban tapasztalt ingatlanboom néhány év

alatt elvirágzott, és akik lemaradtak arról a lehe-

tőségről, hogy olcsón vásárolt lakásukon pár év

múlva többszörös haszonnal adjanak túl, egy, a hazaihoz

nagyon hasonló terepen pótolhatják mulasztásukat: Er-

délyben. Bár lehet, hogy érdemes itt is múlt időt használ-

nunk. Végéhez közeledik az az idő, amikor „bagóért” le-

hetett ingatlanhoz jutni. A gazdasági fejlődéssel és a ke-

reslet élénkülésével az árak – különösen a frekventált he-

lyeken – döbbenetes mértékben nőnek, és (legalábbis az

EU-csalakozásig) még tovább fognak emelkedni. A vásár-

lók pedig elsősorban nem Magyarországról érkeznek, ha-

nem sokkal inkább Hollandiából, Olaszországból, vagy

Románia többi részéről. Akik érzelmi okokból közelítik

meg a kérdést, azoknak is nyomatékosan ajánlható tehát,

hogy szálljanak be a nemzetközi versenyfutásba, és gyors

akvizíciókkal „mentsenek meg” néhány talpalatnyi ma-

gyar földet. 

Turisztikai központokban, fürdővárosokban idegenfor-

galmi célú ingatlanokba érdemes fektetni (jó sok)

pénzünket. Patinás, de lelakott Monarchia-kori villákat,

szebb napokat látott szállodákat nagyobb összegekért,

ám viszonylag jó áron vehetünk még. Egy-egy nagyobb

telket is megcsíphetünk, amelyre EU-s támogatással épít-

hetünk üdülőfalut, sípályát vagy lovasközpontot. De aki

igazán alkalmi áron akar vásárolni, annak már csak a világ-

tól elzárt helyeken nyílnak lehetőségek. Itt még bukkan-

hatunk kincsekre, mondjuk egy patakparti faházra, vagy

omladozó kúriára. De ehhez a kitartó kutatás, vagy a

megbízható helyi kapcsolat elengedhetetlen. Ám összes-

ségében az erdélyi ingatlanvásárlás vonzerejét most már

nem az olcsóság, hanem

a csodás természeti kör-

nyezet, a mindenfelé fa-

kadó gyógyvizek, a ked-

ves emberek, no és per-

sze az Erdély és Székely-

föld „márkanevek” jelen-

tik. Így ha nem is befekte-

tési célból, de saját részre

bátran vásároljunk valamilyen ingatlant, egy parasztházat,

vagy akár egy kis darab rétet, amelyről elmondhatjuk: ez a

miénk. Ezzel ugyanis nem csak személyes komfortérzetünk-

nek teszünk jót, de tevőlegesen is hozzájárulunk a „Tria-

non-szindróma” oldásához, a „nemzet határokon átívelő

újraegyesítéséhez”, vagy használjunk bármilyen magasztos

kifejezést erre a speciális magyar helyzetre, amelyből most

– talán először – nagyon sok hasznunk származhat. Ha

nem szalasztjuk el a kínálkozó lehetőséget.

AZ INGATLANVÁSÁRLÁS FELTÉTELEI ERDÉLYBEN:

Romániában külföldi magánszemély csak lakást vásárol-

hat, földterület vásárlásához céget kell alapítani. Egy kft-

nek lehetnek kizárólag külföldi tagjai is, csupán romániai

székhelyről kell gondoskodni, amihez szükséges egy helyi

ismerős közreműködése.A cégalapítás az itthoninál jóval

kisebb költséggel jár, 500 euró egyszeri, és 400 euró éves

költséggel számolhatunk. Több cég szakosodott már er-

délyi ingatlanok felkutatására és a jogi procedúra elvégzé-

sére; ha nincs kiváló helyismeretünk, kapcsolataink és sok

időnk, érdemes ilyen segítséget igénybe vennünk (pl.

www.erdelyingatlan.hu).                     – RŐCZEI NORBERT
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ánya miatt kialakult nemzeti önpszi-

chózis eredményeként, de elterjedt vé-

lekedés, hogy „a horvát tengerpart

nem is kerül többe, mint a Balaton”.

Ha a nagyobb távolságból adódó uta-

zási költségeket (pl. az egy irányba hét-

ezer forint körüli autópálya-díjat) nem

számoljuk, akkor is legalább olyan szin-

tű, de inkább magasabb árakat talá-

lunk a tengerparton, mint a Balatonon.

Ennek ellenére sokan gondolják úgy,

hogy megéri azt a pár órányi plusz uta-

zást a tenger: a magyarok körében Hor-

vátországon belül a Magyarországhoz

közelebb fekvő Isztria és Zadar kör-

nyéke a legkedveltebb célpontok, a

nyaralók túlnyomó része a vízpartra

igyekszik. 

ERDÉLYI TURIZMUS

A magyar turisták harmadik közked-

velt célállomása Erdély. No nem telje-

sen azért, amiért a Balaton vagy a hor-

vát tengerpart, hogy közel van és autó-

pályán is megközelíthető. A magyar tu-

risták legnagyobb része nem a kiváló

infrastruktúra és magas színvonalú

szolgáltatások miatt utazik ugyanis ke-

letre. Az erdélyi turizmusnak más gyö-

kerei vannak. A titok megfejtéséhez ér-

demes az érzelmi szálaknál kezdeni. A

magyar turisták döntő többsége (a

benzin, cukor és olajturistákat kivéve)

ilyen-olyan nemzeti érzülettől vezérel-

ve lépi át a magyar–román határt. Ezt

a tényt az is igazolja, hogy a magyar tu-

risták döntő többsége a magyar tömb-

területek a Partium, Kalotaszeg és ter-

mészetesen a legnagyobb magyar

tömb, a Székelyföld felé veszi az út-

irányt. Gyakorlatilag Erdély és Románia

egyéb területein, például a román ten-

gerparton alig fordul meg magyar tu-

rista. 

Látható, hogy a nemzeti érzület is

lehet turizmusszervező erő. Ugyanis

ezen kívül gyakorlatilag semmilyen

más eszköz nem állt rendelkezésre az

erdélyi turizmus népszerűsítésre.

Nem voltak óriásplakátok, nem vol-

tak fizetett elektronikus hirdetések és

természetesen a magyar médiumok

döntő többsége sem vett tudomást

arról, hogy a magyar turisták legked-

veltebb célállomása Erdély. Egyedül a

jó értelemben vett suttogó propa-

ganda volt az, ami döbbenetes sta-

tisztikai mutatókat produkált. Az

1990-es évek közepe óta gyakorlatilag

megötszöröződött a magyar turisták

száma Erdélyben. Míg 1995-ben kö-

rülbelül félmillió honfitársunk indult

el kelet felé, addig  a 2004-es statiszti-

kai adatok szerint tavaly 2 millió 600

ezer magyar állampolgár utazott Ro-

mániába, ami egyébként több mint

egymillió fővel haladta meg a 2003-as

mutatókat. 

NÉPSZAVAZÁS UTÁN

Nem tett jót az erdélyi turizmusnak a

tavaly decemberi népszavazás. Persze

az eredményen túl megtette a hatását

a magyarországi médiumok pánikkel-

tése is. Hetekig cikkezett a magyar

sajtó arról, hogy a magyarországi 

turisták nem kívánatos vendégek 
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Erdélyben. Még a kereskedelmi televí-

ziók „közszolgálati” műsoraiba is be-

fért két háromlábú csirke és Mozar-

tot zongorázó kutyus mellé egy-egy

„itt magyarországi magyarokat nem

szolgálunk ki” tudósítás. Ennek hatá-

sára magyarországi turisták tömegesen

mondták le szilveszteri foglalásaikat.

Számítások szerint az anyaországi ma-

gyarok évvégi foglalásainak csaknem fe-

lét visszamondták. Húsvétra azonban

visszaállt a rend, sőt a pünkösdi csík-

somlyói búcsún minden eddiginél több

magyarországi turista fordult meg. És a

székelyek úgy tartják, amilyen a pün-

kösdi forgalom, olyan lesz az egész év.

Persze a pánikkeltésből adódó bizal-

matlanság még nem teljesen párolgott

el. Erdélyi vendégfogadósok mesélik,

hogy elvétve akad még egy-egy turista

aki megkérdezi: „tessék mondani, ki

tetszenek minket szolgálni?”.  

CÉLPONTOK

Mint már említettük, a magyar turis-

ták legnépszerűbb célállomásai a

döntően magyarlakta vidékek. Sok

turista érkezik a Partiumba és Kalota-

szegre is, de a nyerő végállomás álta-

lában Székelyföld. Vonzó lehet a ma-

gyar utazók számára, hogy itt nincse-

nek nyelvi nehézségei. Mindenki az

anyanyelvén kérheti ki az étteremben

a növendékkarajt szalmapityókával és

magyarul rendelhet csíki sört a kocs-

mában. Az árak is megfizethetők. Bár

az utóbbi években nagy drágaság

uralkodott el Romániában is, mégis

még mindig olcsóbbnak számít, mint

Magyarország. A székelyföldi turizmus

nagy lehetőségek előtt áll. Gyakorlati-

lag a tengerparti örömöket kedvelő tu-

ristát kivéve minden más turistafaj

megtalálja a magának való terepet.

Vannak itt 1500-2000 méteres hegy-

csúcsok: Hargita; gyönyörű természeti

jelenségek: Gyilkos-tó, Békás-szoros,

Szent Anna-tó; gyógyfürdők: Szováta,

Tusnádfürdő; egyéb gyógyulási lehető-

ségek: parajdi sóbarlang, torjai büdös

barlang, Borszék; történelmi városok:

Marosvásárhely, Székelyudvarhely stb.

És számtalan egyéb itt fel nem sorolha-

tó érdekesség. Fellendülőben van a fa-

lusi turizmus is. Csak Hargita megyé-

ben több mint 1500 minősített falusi

turizmust kínáló porta található. Van-

nak persze olyan magyar turisták is,

akik nem bajlódnak szállásfoglalással,

hanem vásárolnak maguknak egy pa-

rasztházat vagy egy üdülőhelyi villát

(lásd. keretes írásunkat).  

VISSZATÉRNI ÉRDEMES

A magyar turisták mellett természete-

sen a gazdasági élet szereplői is vonzó

befektetési területnek tekintik Erdélyt.

A magyar multik, a TriGránit, a Mol és

az OTP mellett több száz kis- és közepes

magyar cég jelent meg az erdélyi pia-

con. Tavaly 674 magyar érdekeltségű cé-

get jegyeztek be a román cégbíróságon,

többet, mint 1990 óta bármelyik évben.

Természetesen mindez hatással lehet az

erdélyi magyar turizmusra is, hisz a tu-

ristáknak nem elhanyagolható szem-

pont, hogy például a Mol-kútnál tan-

kolnak, majd az OTP bankautomatánál

pénzt vesznek fel, bevásárolnak egy

CBA-ban, megérkeznek Szovátára, a Da-

nubius Hotels által birtokolt három

nagy szálloda egyikébe, és végül meg-

mártóznak az ugyancsak Danubius

Hotels által felügyelt Medve-tóban.

Mindezek mellett még roppant sok ki-

aknázatlan lehetőség hever a magyar

cégek előtt Erdélyben.    – H. Z., B. Á. G. 
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os, ez nem így történt. A szocia-

lista külpolitikát sokszor és sok

helyről megalázták az elmúlt há-

rom évben. De olyan nyilvános pofono-

kat, mint Mikulás Dzurindától, nem ka-

pott Medgyessy és Gyurcsány még a ro-

mánoktól sem. A frusztráció mértékét

elképzelhetjük, ha még Bársony András,

az internacionalizmus fekete lovagja is

kiejtette a száján e két szót: „Benes” és

„dekrétumok”. Dzurinda azóta tüntető-

en kerüli Gyurcsányt, külügyminisztere

Magyarország rémét festegeti a falra, a

szlovák szélsőjobb pedig eddig példátlan

akciókkal igyekszik megfélemlíteni a fel-

vidéki magyarságot. A vagdalkozás oka

nem Magyarország, nem a magyar jobb-

oldal, de még csak nem is Duray Miklós

– akit egyébként arcpirító módon ha-

sonlítanak egyes baloldali publicisták a

szélsőségesen magyarellenes nézeteiről

ismert  Jan Slotához. Míg a szlovák párt-

vezér Budapest lerohanását tervezgeti és

jogot sért, addig Duray (a börtönt és

meghurcoltatást is vállalva) negyedszá-

zada védi a magyarság jogait. Ezt még Kis

Tibor és a Népszabadság szintjén sem il-

lene összekeverni. Bár láthatóan már a

magyar baloldal is rájött: annak kulcsa,

hogy a szlovák–magyar rossz-szomszédi

viszonyból jószomszédi viszony legyen,

nem Budapesten van. Be kell látni, a két-

oldalú viszonyban 1993 óta Pozsony és a

szlovák nacionalizmus tölti be az agresz-

szor szerepét, a baloldali Budapest sze-

met huny és visszavonul, a jobboldali vé-

dekezik és akkor felszikrázik a feszültség,

a felvidéki magyarság pedig az áldozat

szerepét tölti be. A mélyben rejlő indok

prózai: Szlovákia ideges, a szlovák elit fél.

Pontosan értik, a mesterséges határ foko-

zatos eltűnésével elkezdett összenőni,

ami összetartozik. A közel hárommilliós

budapesti agglomeráció tömegvonzása

óriási, nemcsak a magyarlakta területek,

hanem Szlovákia nagy része is a magyar

főváros gazdasági-kulturális gravitációs

terében van. A felvidéki magyar hölgyek

a magyar női hetilapokat olvassák (tes-

sék csak megnézni, a forint mellett szá-

mos ilyen újságon ott szerepel az ár koro-

nában is), a párkányi magyar ápolónők,

amikor éppen nem egy magyar

valóságshowban szerepelnek, Esztergom-

ban dolgoznak. A budapesti fele áron

vesz telket a gyönyörű  Ipolymente észa-

ki oldalán, mint a délin, és csak 19% adót

fizet, ha Szlovákiában jegyezteti be a cé-

gét. Mivel pedig a határon inneni magyar

semmiképpen sem fog szlovákul megta-

nulni, a szlovák ügyvédi iroda vagy szlo-

vák étteremtulajdonos lesz kénytelen

magyarul tudó alkalmazottat felvenni. A

demográfiai csökkenés persze folytatód-

ni fog (nota bene: immár a szlovákság is

csökken), az asszimiláció azonban akár a

visszájára is fordulhat. Ahogy megszűnik

a határ, javul a közlekedés, újabb és újabb

települések fognak a magyar vérkeringés-

be bekapcsolódni, valahogy úgy, ahogy

az Párkánnyal és környékével történt az

elmúlt években.

A magyarokat lehetett kitelepíteni,

asszimilálni (a nagyobb városokat, mint

Pozsony és Kassa betelepítésekkel telje-

sen elszlovákosítani), de teljesen meg-

törni nem, most pedig már túl késő

kapkodni, földeket felvásárolni, Kos-

suth-szobrot támadni. Szlovákia nagyon

sokat nyert a XX. században, és a szlovák

politikusoknak voltaképpen örülnie kel-

lene hogy az ebül szerzett jószág nem

ebül vész el, mint a szerbek számára Ko-

szovó. Hanem békésen, fokozatosan és

csak részlegesen kapcsolódik oda vissza,

ahova tartozik. Magyarország ebben a

folyamatban keveset segíthet. Tehetünk

gesztusokat – például elismerve, hogy a

XIX. századi magyar nemzetiségpolitika

lehetett volna nagylelkűbb a szlovákság-

gal szemben. 1939-ben bánhatott volna

kesztyűsebb kézzel a frissen megszüle-

tett Szlovákiával Magyarország. Ezek a

gesztusok azonban nem oldhatják meg

az alapvetően szlovák problémát: a

szembenézést a múlttal, a jelennel és a

jövővel, és nem helyettesíthetik annak

felismerését, hogy a szlovákság még így

is inkább nyertese az elmúlt száz év tör-

ténetének.                                 – G. M.
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A balliberális kormányzat egyik legnagyobb külpolitikai

eredményének azt tartotta, hogy sikerült megjavítania az

Orbán-kormány alatt Szlovákiával megromlott viszonyt.

Ezzel, jó szocialista módra, egyben azt feltételezték, hogy

a viszony megrontója az „agresszív” magyar jobboldal, és

a Pozsonyban regnáló européer szentek a keblükre fogják

ölelni az új, felvilágosult magyar kormányzatot.

Szlovák–magyar 
rossz-szomszédi viszony

Történelmi sérelmek itt és ottN

A közel hárommilliós 

budapesti agglomeráció 

tömegvonzása óriási, nemcsak 

a magyarlakta területek, 

hanem Szlovákia nagy része is 

a magyar főváros 

gazdasági-kulturális 

gravitációs terében van
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ondon az iraki invázió óta dekla-

ráltan az első helyen volt az al

Kaida listáján, mint az USA leg-

hűségesebb szövetségese. Csak idő kér-

dése volt, hogy mikor sikerül kijátszani a

brit titkosszolgálatok éberségét. Külföldi

angol érdekeltségeket ért már támadás

korábban is, Isztambulban a brit konzu-

látust és egy bankot robbantottak fel

iszlám szélsőségesek. Valószínűleg tehát

csak az ír terroron edződött brit elhárí-

tásnak volt köszönhető, hogy Madrid

előbb került sorra, mint London. A négy

fiatal brit állampolgár által elkövetett

merényletsorozatban csak egy elem volt

némileg meglepő: ezek, Európában elő-

ször, öngyilkos merényletek voltak.

Július 7-e után Londonban, Washing-

tonban (és Budapesten is) elmondták a

szokásos kommunikációs paneleket:

nem hátrálunk meg a terror elől, meg-

büntetjük a bűnösöket, győzni fogunk

az irracionalitás felett. Ezt vagy maga

Tony Blair, George Bush és Gyurcsány Fe-

renc sem hiszi már el, vagy ha igen, a baj

még nagyobb, mint gondolnánk. Az

igazság ugyanis az, hogy minden egyes

szabadságot korlátozó biztonsági intéz-

kedéssel folyamatosan hátrálunk a ter-

ror elől, a legfőbb bűnösök négy év után

is szabadlábon vannak, az öngyilkos me-

rénylőkkel pedig ugyebár nem sokat le-

het kezdeni – mivel lehet elrettenteni

valakit, aki kész meghalni az ügyéért? Az

a mondat pedig, hogy győzünk az irraci-

onalitás felett, maga az irracionalitás. A

terror, mint stratégia ugyanis teljesen ra-

cionális, az öngyilkos terror pedig nem-

csak racionális, de hatékony is. A

Hezbollah első 1981-es öngyilkos me-

rénylete óta bebizonyosodott, hogy ez

nyerő taktika. 1983-ban Bejrútban 241

tengerészgyalogos halt meg egy merény-

letben: az USA kivonult, a Tamil Tigri-

sek, az öngyilkos terror koronázatlan ki-

rályai gyakorlatilag győztek Sri Lankán,

Izrael kivonult Dél-Libanonból és ki fog

vonulni Gázából. Lehet mondogatni,

hogy a terror nem győzhet, de 11 nagy

terrorkampányból hat esetben a terro-

risták legalább részlegesen elérték céljai-

kat, végleges vereséget pedig még sehol

sem szenvedtek. 

Az al-Kaida ideológiája ellen jelenleg

a Nyugat áll vesztésre, elsősorban az

Egyesült Államok stratégiai hibái mi-

att. A terrorizmus elleni háború Afga-

nisztánban jól indult (bár immár az af-

gán stabilizációs kísérlet is válságjele-

ket mutat), de Irakban tragikus vakvá-

gányra futott.  Irak, ahelyett, hogy

csökkentette volna a nyugati világ ter-

rorfenyegetettségét, jelentősen meg-

növelte azt, 2001. szeptember 11-e óta

háromszor annyi öngyilkos merénylet

történt, mint 1981–2001 között.

Ahogy a nagy tekintélyű brit Királyi

Külügyi Intézet egyik tanulmánya írja:

a háború jelentősen segítette az al

Kaida ügyét a muzulmán világ, és első-

sorban a 20 millió európai muzulmán

radikalizálásában. Majdnem 2500 nyu-

gati katona, illetve civil (köztük két

magyar) és 30 ezer iraki halála önma-

gában is jelentős tragédia, de mindez

eltörpülhet annak következményeihez

képest, ha az al-Kaidának sikerül végle-

gesen éket vernie az amúgy is feszült-

ségek közepette együtt élő többségi

nemzetek és a muzulmán kisebbség

közé Nyugat-Európában. Az EU egy tu-

datos stratégiával áll szemben, amely

már eddig is nyomasztóan eredményes

volt. A radikalizálódó iszlám kisebbség

miatt megbukott a muzulmán integrá-

ció még a szélsőségesen liberális Hol-

landiában is. Theo van Gogh filmren-

dező meggyilkolása után a másságot

feltűnően jól tűrő holland társadalom

láthatóan elveszítette a türelmét. Mi

történik, ha a másság egy hangos szeg-

mense nem fogadja el a többségi kul-

túrát, erőszakos és kirekesztő? – teszik

fel a kérdést egyre többen Hollandiá-

ban. 

Félő, hogy Amerika stratégiai hibáiért

Európa fog igazán tragikus árat fizetni.

Az USA rossz döntéseivel Palesztinában,

Irakban és Afganisztánban a végletekig

felingerelte az iszlám világot. Az EU álla-

mainak többsége, köztük Magyarország,

kénytelen-kelletlen beállt Washington

mögé, de anélkül, hogy a stratégiát be-

folyásolni tudta volna. Ezzel biankó

csekket adtunk egy katasztrofális politi-

kához. De míg Amerika messze van, ad-

dig Európának saját városaiban, és a

Földközi-tenger néhány száz kilométeres

víztükrén keresztül kell szembenéznie a

következményekkel. Ha a jelenlegi folya-

matok fennmaradnak, az amúgy is re-

ménytelen iszlám kisebbségi integrációs

kísérlet nem egy kényelmetlen együtt-

élésben, hanem egy véres válásban fog

végződni. London csak előképe lehet an-

nak, ami jöhet: újabb és újabb merény-

letek, félelem a metrókon, erre válaszul

támadások mecsetek ellen, ami tovább

mélyíti a radikalizációt, ellenintézkedés-

ként a határellenőrzés megszigorítása,

detektorkapuk és szaglászó kutyák min-

denhol. Az al-Kaida árnyéka most na-

gyobb Európa fölött, mint valaha. Jó vá-

lasz nincs, csak rossz és a még rosszabb

között lehet dönteni.                  – M. G.

t é m a

Az elmúlt hetek nyomasztó

híre volt, hogy az Al Kaida

ismételten megfenyegette

az európai országokat: von-

ják ki csapataikat Irakból.

Ami 2001. szeptember 11-

én az Egyesült Államokban

történt, az derült égből jö-

vő villámcsapásnak tűnt,

2005. július 7-e azonban

senkit sem lepett meg.

L

Az al Kaida árnyéka Európa

felett:

Vesztésre
állunk
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egújult a Matávpontok design-

ja, a munkatársak képzettsége

is sokat fejlődött, és az ügyfele-

ket sem tolják le, ha valamit rosszul töl-

töttek ki. „Persze” először a budapesti

plazákban lévő üzlethelyiségek újultak

meg, több megyeszékhely T-pontja csak a

nyár folyamán nyitja meg kapuit.

Megújultak a telefonfülkék is, bár

érezhető a takarékosság: csak a cégnevet

hordó homlokpánt újult meg, a fülketest

Matáv-bordóságát nem változtatták

meg. A kagylók beszerzése is legalább két

forrásból valósult meg. Országosan a vá-

rosközpontok, főterek és plazák kapták a

zsírúj fület becéző darabokat, kevésbé

frekventált helyeken azonban már nyug-

díjas példányok lelhetők fel, amelyek pár

hónapja még germán hallószervekre ta-

padtak. A továbbiakban mindenki, aki

budapesti metrófogantyúkat gyűjt, gyö-

kérnek számít, a kemények eztán magen-

taszínű kagylóval virítanak. Meg kell di-

csérnünk a szépészeti műtéten átesett

céget a szép új weboldalért is,amely a

cégcsoport internet-szolgáltatójának ne-

vét viseli. Az oldal jelenleg a magyar tar-

talomszolgáltatás csúcsa, konkurensnek

nyoma sincs, így a magyar nép a magen-

taszínű frizbi mellett hamarosan az inter-

netes letöltés rabjává válhat.

Az utóbbi másfél évben versenytársai

jól megszorongatták az ex-bordó-szürke

mamutot. Először a Tele2 jelentkezett ol-

csóbb percdíjakkal, majd a UPC folytatta

a szívatást kábelhálózaton keresztül nyúj-

tott internetet és telefont. A Tele2 árai

több százezer előfizetőt vonzottak, aki-

ket csak nagy árengedmények árán sike-

rült visszaédesgetni. Az ellenszer a körze-

ten belül és a Matáv-körzetek közötti in-

gyenes hívások nyújtása volt, ezt az egyik

vetélytárs, az

Invitel szolgáltatá-

sáról másolták. 

A UPC kemé-

nyebb ellenfélnek bi-

zonyult: visszirányosí-

tott kábelhálózaton

először szélessávú

internet-, majd tele-

fon-szolgáltatást kí-

nált vonzó áron,

amelyek a nagy- és

középvárosokban ér-

hetők el leginkább.

Az ajánlat versenyké-

pes, az ügyfél kb. havi bruttó 12 ezer fo-

rintért juthat kábeltévé + internet + tele-

foncsomaghoz, ezeket a szolgáltatásokat

a T-Com saját szolgáltatási területén jó-

val drágábban adja.

A Telekom a versenytársak területén

kárpótolta magát, ahol az utóbbi évek-

ben szorgosan vásárolta fel a nagyobb

városok kábeltévés hálózatait. Ezeket 

visszirányosította, majd elkezdett inter-

netet és telefont nyújtani, szinte a UPC-

vel azonos áron. A koppintás jellemző

kedvencünkre: vagy megkapják a jól be-

vált paneleket a mamavállalattól, vagy

átveszik a versenytárs szolgáltatásait, az

árakon nem, csak a logón változtatva. A

kisebb szolgáltatók pedig rendszeresítet-

ték maguknál a cumit, ami hálás darab;

folyamatosan nő és egyre ízesebb.

A vezérbika olykor visszaél erőfölényé-

vel. Jellemző példa a Tele2 és az Invitel ál-

tal észlelt jelenség: az olcsóbb percdíjakat

választó Matáv-ügyfelek tapasztalhatták,

hogy sok vidéki városban nem nyújtha-

tott körzeten belüli hívást a versenytárs,

mivel a Matáv nem fejlesztette régi ana-

lóg központjait. A piac felügyeletét ellátó

– állítólag független – Nemzeti Hírközlé-

si Hatóság vezetői is elég sok olyan dön-

tést hoznak, amelyek igyekeznek bebeto-

nozni a Telekom csoport nehezen megin-

gatható hatalmát. A cégcsoport üdvös-

kéje a T-Systems, amely integrált szolgál-

tatást nyújt a nagy és közepes vállalatok-

nak. A versenytársakhoz képest elképesz-

tő cégméret hazai szin-

ten a legszélesebb szol-

gáltatási palettát

nyújtja, a bevállalós-ár-

leengedős üzletpoliti-

ka pedig viszonylag

alacsony árakat, ren-

desen befűtve a

PanTelnek és a GTS

Datanetnek. Verseny-

társi információk sze-

rint a T-csoport az

üzleti és kormányzati

lobbierőnek, vala-

mint az üzletek el-

nyerése érdekében a tenderkiíró költségei

„átvállalásának” köszönheti sikereit. Egyes

közgazdászok szerint ez versenyellenes.

A Cég a mostani koalíciónál is jól fut,

hiszen egyre valószínűbb, hogy az elekt-

ronikus kormányzati gerinchálózat üze-

meltetését is a Straub-csapat végzi. Bár az

ügyben még sok csatározás várható, illú-

zióinkat pihentessük: a német állam szá-

mára – kormánytól függetlenül – fonto-

sak a Deutsche Telekom bevételei, ezért

teljes lobbierejét érvényesíteni fogja. A

tőkebarátság pedig a piaci versenynél is

fontosabb, és ilyenkor a magát liberális-

nak valló, papíron versenypárti SZDSZ-re

is lehet számítani.     – EÖRDÖGH PÉTER

Több mint kétmilliárd forin-

tos költségvetésű az a kam-

pány, amelyből a Deutsche

Telekom finanszírozza leány-

kái, a Matáv, az Axelero, a

Matávkábel és a Matávcom

brandváltását. Néhány hó-

nap elteltével imponáló a

mérleg: a névismertség-

gyakorlatilag 100%-os.

M

A magenta-
szürkébe
öltözött
ország 

Nevet váltott a Matáv
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AMIKOR ÉN MÉG KISSRÁC VOLTAM

(TISZTELGÉS AZ ILLÉS ZENEKAR

ELŐTT)

Universal

Idén ünnepli

negyvenedik

születésnapját

az Illés. Nem a

Béla (az is

nemsokára) ,

hanem a hat-

vanas évek magyar kultzenekara, abból

az időből, amikor még nem kiadók ge-

nerálták a magyar Beatles, magyar Spice

Girls képet. Egyszercsak, a semmiből,

született egy, a Lennon–McCartney-hoz

hasonlóan zseniális szerzőpáros Szörényi

Levente és Bródy János személyében –

akik a dalszerzésnek olyan hazai szintjé-

re jutottak, amely ma is mércéül szolgál

az újabb zenészgenerációk előtt. A tri-

bute-album ötlete Marton László Távo-

lodóé volt, a megvalósítást pedig a hazai

underground közeg krémje vette kezé-

be. Az év egyik fontos zenei eseményé-

vel állunk szemben, csak hogy világos le-

gyen. A csúcs a HS7-, a Besh O Drom-, az

Amorf- és a Kispál-átirat, de jó pillanato-

kat kapott el a Quimby, a Ladánybene és

Zagar is. Talán csak a Sziámi lóg ki minő-

ség tekintetében a felhozatalból – de a

Sziámi mindig nézőpont kérdése. Gratu-

lálunk: szerkesztői, feldolgozói és a kiadó

szimatát tekintve is szuperprodukció

született. A háttérben pedig a nagysz-

erű Illés-dalok.

MISSY ELLIOTT: THE COOKBOOK

Warner

Missy Elliott,

akit a kortárs rap

megújítójaként

említenek a ze-

nei szaklapok, az

1997 és 2003 kö-

zötti öt albumát a nem kevésbé elismert

Tim Mosley szellemi társaként alkotta

meg. Az egész rapmezőnyt erősen stimu-

láló, eredményekben gazdag együttmű-

ködés volt ez – ám  a portsmouth-i mű-

vésznő, ha nem is lapátra tette őt a mos-

tani lemezen (két számot hagyott neki),

de mindenesetre ki akarta próbálni a net-

tó Missyt. Előttünk a Cookbook, az az al-

bum, amelynek 16 száma újfent újít a

hip-hopon, ezen a már nemcsak ameri-

kai, nemcsak fehér utcai művészeten –

bár ezt a tényt egyelőre tegyük letétbe

egy ügyvédnél, és 2-3 év múlva vegyük

elő, amikor a Cookbook ritmusai elérik a

mainstream szféráját. Mert bizony, né-

hány év múlva az számít majd trendi rap-

dal-szerkezetnek, ritmusváltásnak, meg-

szólalási módnak, amit ez a fekete csaj

2005-ben kikevert ezen az albumon. És

hogy milyen is ez? M. E. nem nézi le a

pusztán szórakozni vágyókat: példa rá a

Lose Control és még néhány virtigli rádi-

ós és klubsláger. Ezek mellett, alatt vi-

szont a műfajnak egy olyan, alapjaiig le-

csupaszított, majd felöltöztetett, talán

kevésbé rádiókompatibilis remekműve

feszül, amihez nehéz nem modernzene-

történeti szemlélettel közeledni. 

p u n c s
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Lemezvágó
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gyanis a német reneszánsz

közkedvelt formája a fest-

ménnyel szemben éppen a

grafika, vagyis pontosabban a metszet

volt. Dürer is metszeteivel szerzett ma-

gának hírnevet, és már széles körben

volt ismert, amikor 1512-ben felkérést

kapott, hogy működjön közre I. Miksa

császár grafikai vállalkozásának megva-

lósításában.  A kiállításon az együtt-

működés gyümölcseit tekinthetjük

meg. 

Dürer tehát 1512-től kezdve dolgo-

zott a Nagy Diadalkocsin, amelynek

ikonográfiai programját az uralkodó

elképzelései alapján Willibald

Prickheimer állította össze. A Nagy Di-

adalkocsi az eredeti szándék szerint a

Diadalmenet része lett volna, ám végül

önálló darabként jelent meg, 1522-

ben. A közel két és fél méteres, nyolc

dúcról nyomtatott fametszeten tizen-

két ló húzza a díszes kocsit, amelyen a

dicsőséges I. Miksa trónol. A lovakat és

a kocsit a császár erényeit megszemé-

lyesítő 22 allegórikus nőalak kíséri. Föl-

hívnám a figyelmet arra, hogy ne pró-

bálkozzunk megfejteni a nőalakok fö-

lötti latin nyelvű feliratokat. Lehetet-

len, két perc alatt belezavarodunk. A

szervezőktől okosabb lett volna, ha

egy rövid szótárat mellékelnek a met-

szethez, és nem prózában írják le a

szerkezetét. 

Amúgy nem von le semmit az élve-

zeti értékből, ha nem tartjuk fejben a

programot. A Diadalmenet és a Dia-

dalkapu is programművek, s ez a legke-

vésbé izgalmas ben-

nük. Dürer, valamint

kortársai (Albrecht

Altdorfer, Hans

Burgkmair, Jörg

Kölderer, Leonhard

Beck) munkájában a

részletek precíz meg-

formáltsága és a

pompás kivitelezés

az, ami valóban le-

nyűgözi a látogatót.

Részletekből pedig

rengeteg van. 

Sőt, itt csak részle-

tek vannak! A kényelmes nézelődés,

befogadás szempontjából a Diadalme-

net a kiállítás legideálisabb darabja.

Hosszú, félköríves paravánra helyezték,

így oda-vissza sétálgatva lehet egy-egy

fejezetnél elidőzni. A

császári udvar temati-

kus csoportokba ren-

dezve vonul fel: lova-

gok, muzsikusok, va-

dászok, málhavivők,

bolondok, nemesek

stb. Érdemes alaposan

szemügyre venni egy-

egy epizódot, ugyanis

némelyik mulatságos

jelenetet rejt. A Dia-

dalkapu a kiállítás ko-

ronája. 195 dúcról

nyomtatott, 36 lapból

összeállított óriás fa-

metszet a Diadalmene-

tével azonos céllal ké-

szült: a császár és a

Habsburg ház dicsősé-

gét kívánta hirdetni

birodalomszerte. A

perspektivikus rajzú,

három kapunyílással tagolt épület há-

romdimenziós benyomást kelt. Számos

képmezőt foglal magába, amelyek

megörökítik a császár családtörténe-

tét, az általa birtokolt területek címe-

reit, sikeres csatáit, házassági politiká-

ját. A képet mintegy 700 (!) példányban

publikálták 1517-

1518 között. Meg-

tekintése – sajnos –

igen körülményes.

A Diadalkapu egy

paraván tetejéről

lóg alá, és csak több

mint másfél méter-

re lehet megközelí-

teni. Mivel minden-

ki erre kíváncsi,

nagy a tolongás. De

ami igazán zavaró,

az az, hogy ekkora

távolságból kivehe-

tetlenek a részletek, külön nagyítások

pedig nincsenek. E néhány negatívum

ellenére a Dürer és kortársai igazán

szép és élvezetes kiállítás. Október 9-ig

tekinthető meg.     – HÜMPFNER GÉZA 

HIRDETÉS

A Szépművészeti Múzeum

már évek óta rendez tárla-

tokat híres festők grafikai

munkáiból. A Dürer és kor-

társai kiállítás esetében ez

telitalálat. 

U

Dürer meg 
a többiek

Kiállítás
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másfél órás késés alatt a

Chewbakka-szerű énekessel

megáldott, hippis Magic

Numbers és a mostanság befutott,

szintén retrós The Thrills

előzenekarok szórakoztatták a nem-

zetközi közönséget, dalaikra meg-

mozdultak az elmerevedett lábak és

karok. Aztán megjelent integetve

négy fickó, felkapták a hangszereket,

és a mikrofonba kiáltották: unos, dos,

tres, catorce – a Vertigóval kezdtek.

De a U2 nem maradt sokáig a jelen-

ben: első, 1980-as lemezük punkos

lendületű számai (I Will Follow,

Electric Co) hergelték tovább a kö-

zönséget. Ezután kevés meglepetés

érhette a rajongókat: 25 éves pályafu-

tásuk legnagyobb slágereit váltogat-

ták új lemezük dalaival. A nagyszerű

City Of Blinding Lights-tól kezdve a

hatalmas, kábé 40x25 méteres hát-

térkivetítő is beszállt a buliba: hol

mátrixos jelek, hol gonosz vadászre-

pülők, vagy vallási szimbólumok fes-

tették alá a dalokat. Volt leánytán-

coltatás, felhívás a világbékére, Afri-

ka megsegítésére – ezér’ is szeressük

a U2-t, ugye.

Jó tudni: a 21. században már ciki

öngyújtót lengetni a lassú számokra.

A stadionnyi népség világító kijelzős

mobiljait emelte az égnek. Ami le-

nyűgöző látvány, Bono is benyögte:

beautiful… A ráadásban a U2 legkre-

atívabb, legjobb formáját nyújtó

Achtung Baby lemezről idéztek: a

Zoo Station és a The Fly alatt Bono

tányérsapkát, katonazubbonyt öltve

menetelt fel-alá a kifutón, a kivetí-

tőn meg politikusok képei váltakoz-

tak vicces gúnyrajzokkal és szellemes

graffiti-bölcsességekkel.

Jó volt, jó volt – de lehetett volna

jobb is. Persze tudjuk, szinte a lon-

doni gépről estek be a színpadra,

ezért látszott rajtuk a fáradtság –

bár nagyon igyekeztek. The Edge,

Adam Clayton és Larry Mullen hibát-

lanul játszó zenészek, de Bono hang-

ja megkopott mára. A Beautiful Day

alatt alig jött ki tiszta hang a torkán.

Később belejött az éneklésbe, de a

drukkolást megspóroltam volna. A

közönségen nem múlott: az énekes-

nek elég volt kitartani a mikrofont,

hatvanötezer ember kezdte zengeni

a dalokat. Nemzedékünk és korunk

Beatlesét láthattuk egy jó hangulatú

koncerten, de miközben mi felnőt-

tünk, a U2 elbácsisodott. Közhely, de

igaz: az idő kerekét nem lehet vissza-

forgatni. Igazzá vált az örökbecsű

Zoo Station szövege: „Time is a train,

makes the future the past, leaves

you standing on the station, your

face pressed up against the glass.”

Bár a U2 vonata még elvihetne min-

ket néhány állomáson.            – R. G. 

Koncert

Stadionrock
A modernség csodái… Július 2-án sok magyar zenerajon-

góval megtörténhetett, hogy a tévében látta a londoni

Live8 segélykoncerten délben fellépő U2-t, aztán este ott

találta magát az ír világmegváltók teltházas stadionkon-

certjén Bécsben – immár élőben.

A
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Jó tudni: a 21. században már

ciki öngyújtót lengetni a lassú

számokra. A stadionnyi népség

világító kijelzős mobiljait emelte 

az égnek. Ami lenyűgöző látvány,

Bono is benyögte: beautiful… 



néprajzos Lukács László, az

irodalmár Ambrus Lajos és L.

Simon László huszonegyedik

századi Fényes Elekként, a legjobb

nép- és honismereti hagyományokat

követve impozáns kötetet írt az

Etyek-budai borvidékhez tartozó ve-

lencei-tavi régióról.

A terület bortermelő hagyományai a

középkorig nyúlnak vissza: a nadapi

vörösbort már a XVI. században is

emlegették. A kiváló adottságú terü-

let – „ami a Balatonnak Badacsony,

az a Velencei-tónak Sukoró”, tartja a

helyi szólás – a XIX. század végi filo-

xéravészt megsínylette, de a kiváló

talajnak, a víznek és a

Napnak köszönhetően

újra felvirágzott nem-

csak a szőlő, hanem

más gyümölcsök ter-

mesztése is.

A kötet gerincét adó

tanulmányában Lukács

László, a székesfehérvá-

ri Szent István Király

Múzeum muzeológus-néprajzosa

százötven oldalon foglalja össze

mindazt, amit tudni lehet Pákozd,

Sukoró, Velence, Nadap és Pázmánd

szőlészetének-borászatának múltjá-

ról, jelenéről. A présházak formáiról,

a szőlőművelés táji jellegzetességei-

ről éppúgy olvashatunk, mint arról,

hogyan kellett 1984-ben ostoba he-

lyi Hudák elvtársakkal fénykardozni

egy Szent Orbán szobor felállítása és

ünnepélyes felavatása ügyében.

Ambrus Lajos lírai esszéjében Ham-

vas Béla-i igényességgel láttatja, mi-

ért a bor ennek a világnak az egyik

utolsó reménysége: „A bor viszont

fütyül a külvilág divatos tempózásai-

ra és őrült aritmiáira. A nyugtalanul

felgyorsult világra és hasonlókra. El-

lenkezőleg: arra int, hogy a titok út-

ra kelljen. Hogy elfogulatlanul tájé-

kozódjunk. Miként a csodás, jobb

évjáratú hegyaljai borok is azt kíván-

ják, hogy évekig vaksötét és kortalan

és csöndes pincék nemes fahordói-

ban érjenek a nekik épp megfelelő

pillanatig. (…) Vegyük észre a raj-

tunk kívül eső ritmus harmóniákat.

Egy másik harmonia mundit. Ért-

sünk meg tőlünk független rendsze-

reket.” A bor és poézis fejezetben

pedig a tájhoz ezer szállal – és velen-

cei présház révén – kötődő Vörös-

marty Mihály versei segítségével a

gyöngyöző tókörnyéki bort iroda-

lomtörténeti szemmel is megvizsgál-

hatja Ambrus Lajos.

A kötetet szerkesztő, a fényképeket

válogató, sőt egy jó részüket készítő

L. Simon László kötetet záró össze-

foglalójában a tó körüli jelentősebb

borászatokról, pincészetekről olvas-

hatunk. A felújított, dédnagyapja ál-

tal épített pázmándi pincéje előtt

büszkén ülő Majdán Károlyt elnézve

felötlik bennünk: ideje lenne az ed-

dig méltatlanul keve-

set emlegetett Velen-

cei-tó környéki bo-

rokkal alaposabban

megismerni. A látoga-

tásig azonban kedv-

csinálóként, szomjkel-

tőként nyugodtan la-

pozgassuk tovább az

Édes szőlő, tüzes bort.

(Lukács László, Ambrus Lajos, L. Si-

mon László: Édes szőlő, tüzes bor –

A Velencei-tó környékének szőlő- és

borkultúrája. Ráció Kiadó – Velen-

cei-tó Környékéért Alapítvány, 2005,

6800 Ft.)         – ABLONCZY BÁLINT
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Présházakat, barázdált arcú parasztembereket, érett für-

töket, valahai szüreti mulatságokat ábrázoló képeket lát-

hatunk, és a Velencei-tó környékének, szőlő- és borkultú-

rájának múltját, jelenét páratlan alapossággal bemutató

szövegeket olvashatunk az Édes szőlő, tüzes bor című,

magyar és német nyelvű albumban. A könyvnek ott a he-

lye minden bort kedvelő, tisztelő ember könyvespolcán.

Bor, hely, szellem

A

Könyvelő

A kötet gerincét adó tanulmányában Lukács László, 

a székesfehérvári Szent István Király Múzeum 

muzeológus-néprajzosa százötven oldalon foglalja össze 

mindazt, amit tudni lehet Pákozd, Sukoró, Velence, 

Nadap és Pázmánd szőlészetének-borászatának 

múltjáról, jelenéről.
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jelenleg 25 ezer hallgatónak

otthont adó Műegyetem

elődje, az Institutum

Geometrico-Hidrotechnicum (Mér-

nöki Intézet) 1782-es alapítása óta el-

telt időszakot foglalja össze a Né-

meth József szerkesztésében, a Mű-

egyetemi Kiadó gondozásában meg-

jelent magyar–angol nyelvű képes

egyetemtörténet. S bár hivatalosan

közvetlen elődnek csak az 1871/72-es

tanévben induló Királyi József Mű-

egyetem számít, mégis szívmelengető

olvasni a selmecbányai bányatiszt-

képző XVIII. századi színvonaláról,

vagy éppen „Az összes ipartanodai

hallgatóság kívánatairól” 1848-ból,

12 pontban.

Az összevonásokkal, szétválások-

kal, háborús menekülésekkel tarkí-

tott egyetem története a véráztatta

huszadik század ellenére a magyar

felsőoktatás és kutatás-fejlesztés ta-

p u n c s

A

Az ország egyig legnevesebb felsőoktatási intézménye, a

Műegyetem és jogelődjeinek 225 éves története a ma-

gyar tudományosság, oktatás kiemelkedő fejezetét jelen-

ti. A nemrégen megjelent, A műegyetemtől a világhírig

című képes egyetemtörténet méltó módon mutatja be

az intézmény majd’ két és fél évszázadát.

Az ipartanodai 
hallgatóságtól 
a Nobel-díjig

Könyvelő

lán legnagyobb büszkesége. Nemcsak a tanulmányait

részben vagy egészen itt végzett három Nobel-díjas tu-

dósnak (Wigner Jenő, Gábor Dénes, Oláh György) kö-

szönhetően, hanem az egyetem által kibocsátott több

tízezer mérnök révén is. A Műegyetem a magyar gazda-

ság, ipar, oktatás gyakorlatilag minden területén jelen

van valahai diákjai révén. Tanárai a számtalan szabada-

lomnak, találmánynak köszönhetően pedig nemzetközi

tekintélyt szereztek a gyorsan híressé váló magyar mű-

szaki tudományosságnak.

A reprezentatív album azonban nemcsak a neves ta-

nárokra, diákokra fordít figyelmet: a posztindusztriális

társadalmak kihívásaira adott válaszokról, az üzleti élet-

tel való együttműködésről éppúgy olvashatunk, mint az

egyetem 1956-os forradalomban betöltött szerepéről, a

diákok kulturális, szabadidős tevékenységeiről. Vagy ép-

pen a báró Eötvös József által 1848-ban alapított neve-

zetes könyvtárról.

Alapos, olvasmányos könyv A műegyetemtől a világ-

hírig, méltó a figyelemre; mindenkinek ajánlható, aki di-

ákja volt vagy lesz a nagyhírű intézménynek – vagy egy-

szerűen csak érdekli a magyar felsőoktatás, tudomá-

nyosság egyik legnevesebb műhelyének múltja és jelene.

(Németh József: A műegyetemtől a világhírig. Műegye-

temi kiadó, 2005., ármegjelölés nélkül).               – A. B.



égre elkészült az a Batmanfilm,

amely egyenrangú utódja lehet a

klasszikus, Tim Burton rendezte

első két résznek. Miután Burton átadta a

rendezői széket szerényebb képességű

kollégáinak, a denevérember-mítosz ön-

nön paródiájába fordult. A Mindörökké

Batman (1995), valamint a Batman és Ro-

bin (1997) csapnivaló filmek voltak. Sőt!

Azzal riogatták a rajongókat, hogy már

nem is lehet tisztességesen filmre vinni az

igazságos skizofrén kalandjait. Elég csak

felidéznünk George Clooney-t (Batman

és Robin), aki inkább nevetséges volt a

denevér jelmezben, mintsem félelmetes.

Most felejtsük el őt is, a tévedéseket  is. 

Tehát két adaptáció van, amelyek a

mítoszt különböző szempontból értel-

mezik. Tim Burton a képregények sötét,

gótikus atmoszféráját festette a mozivá-

szonra, s ez jól passzolt saját rendezői vi-

lágához. A Batman (1989) és a Batman

visszatér (1992) elsősorban a fantaszti-

kus, legapróbb részletekig kidolgozott

látványvilága miatt érdemel dicséretet.

Burton életre keltette Batmant, és egyút-

tal magasra tette a lécet. A Batman: Kez-

dődik! a léc átugrása helyett inkább újra-

fogalmazza a mítoszt. Sikeresen. 

Christopher Nolan-t (Memento, Ál-

matlanság) eddig független filmesként

ismerhettük, de úgy látszik, otthonosan

mozog a könnyű műfajban is. Őt Bruce

Wayne különös személyisége érdekli, s

egy pszichológus alaposságával boncol-

gatja a férfi hasadt elméjét. Ennélfogva a

Batman: Kezdődik! egy realista adaptáció

a Burton-féléhez képest, ám mégsem

halványítja el a mítoszt. 

A történet első fele a gyermekkori tra-

uma következtében fellépő tudathasa-

dásról és a megoldás kereséséről szól.

Gotham City sikátoraiból eljutunk egy ti-

beti kolostorba, ahol Bruce szembenéz

önmagával, és elhatározza, hogy az igaz-

ságtalanság ellen fog küzdeni. A film má-

sodik fele pergő kalandsorozat. A bril-

liáns, pengeéles akciójeleneteken túl na-

gyon izgalmasak a visszacsatolások az el-

ső részre. Nolan rendezése továbbá azért

is kitűnő, mert Batmant nem kész szim-

bólumként állítja elénk, hanem folyama-

tában mutatja meg létrejöttét. Christian

Bale hitelesen játsza mind Bruce Wayne-

t, mind Batmant. És tán Micheal

Keatonnél (Batman, 1989) is félelmete-

sebb, amikor lecsap a zsiványokra! Ráadá-

sul Nolannak van humora. Vicces példá-

ul, amikor Bruce amatőr szuperhősként,

símaszkban ugrándozik a házak tetején,

aztán reggel megfeddi őt a komornyik

(Micheal Caine) az éjszakai kimaradásért.

Batman ellenségei ezúttal alteregók. A

zsákarcú Madárijesztő hallucinogén kábí-

tószerrel kísérletező gonosz pszichológus.

A főellenség szintén kettős alakú, rejté-

lyes figura, felbukkanására pedig egyálta-

lán nem számítunk. És persze van szerel-

mi szál is, felnőttkorban kibomló gyer-

mekkori szerelem, amely – jegyezzük

meg, szerencsére – háttérbe szorul.

Batman ezúttal a bűnösöket hajkurássza,

nem a nőket. Így van ez rendjén, ezt vár-

juk tőle. Vele együtt merülünk Gotham

City bugyraiba, és amikor kijövünk a mo-

ziból, kicsit akkor is ottmaradunk. Annyi-

ban is más ez a rész, hogy  ennek a végén

lehetőség nyílik az értelmes folytatásra.

Reménykedjünk. – HÜMPFNER GÉZA 
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Filmajánló

V

Batman:
Kezdődik!

Batman másodszor is üt

A látható
kollégium

egszületett a nagy, boldog

regény – a szerző első köny-

ve –, a csaknem ötszáz éves

Debreceni Református Kollégium, a

„Refi” életéről. A nyolcvanas évek vé-

gén egy zárt intézmény felszabadult di-

ákbandájának életét ismerhetjük meg

Blue elbeszélésében, aki egyébként

gyanúsan hasonlít a szerzőre, Perjéssy-

Horváth Barnabásra. (A könyv végén

olvasható életrajz alapján az író is a

„Refibe” járt, és magyar–történelem

szakra felvételizett, valamint olyan

„bluesképű lovag” ábrázata van, mint a

mesélőnek.)

Tibor panasza
z, ha egy

kötet tel-

jes ter-

jedeleme több

formátumban a

neten olvasható,

minimum két

dolgot jelent. Vér-

lázító jogsértés

történt, és az ol-

dal gazdája majd tanul a vagyonelkob-

zásból, ez az egyik. A másik, hogy a

könyv mint puszta papírpazarlás, bár jól

mutat messziről jött emberek életrajzá-

ban, még az ebeknek se kell: télre ráhú-

zódni túl vékony és kicsi is, nyáron meg

minek, akkor mindenki csajozzon, ne a

nyavalyás politikusi könyveket bújja.  Bi-

zony, örülni kell a parlamenti szünetnek,

mint Márai szerint a betegségnek, csak e

Könyvelő

M

A



A szereplők kedves, lelkes gimnazisták,

akik a szigorú házirendet általában be-

tartják, de időnként olyan rosszaságokat

követnek el, hogy megisznak egy pohár

bort a Borvilágban, vagy elszívnak egy ci-

git, esetleg megreguláznak egy fikát (így

hívják az elsősöket). Sőt egy zendülésre is

sor kerül, ahol a fiúk követelik, hogy le-

mehessenek az udvarra, ahogy a lányok-

nak megengedték, de a kőszívű főappari-

tor, Lukács erre nem ad engedélyt.

Bezárva is idilli az élet. A szoba csapa-

ta rockzenekart alakít az ősi intézmény-

ben, Blue megnyeri az iskola drámapá-

lyázatát. Sőt a diákok bemutatják a dara-

bot, amely a kollégiumból kicsapott

Csokonai Vitéz Mihály sorsfordulóját

mutatja be. Hömpölyög a történet olyan

kisebb örömökkel, hogy sikerül meglesni

a szemben lévő leányinternátus zuha-

nyozójának opálos üvegén át egy-egy

hölgy sziluettjét,

de szerelmesleve-

lek, ajándékok és

nehezen meg-

szerzett csókok is

boldogítják az ol-

vasót. Öröm az is,

hogy ebben a

történetben még

vannak igazi ta-

nárok, akik támogatják a tanulót, közös,

titkos megbeszéléseken vesznek részt.

Nagy élvezettel fogyasztottam el ezt a

regényt, hiszen a lelkülete nem erőlte-

tett, hanem színtisztán arról szól, amiről

akar: a gimnazista boldogságáról. Néha

ugyan érthetetlen ez a boldogság, mert a

külső szemlélőt egy törvényekkel igazga-

tott fegyintézetre emlékezteti a szigorú

kollégium, de úgy tűnik, a szerző szereti

börtönét.

A regény hasonlít Ottlik Géza Iskola a

határon című művére, de csak témájá-

ban, hiszen stílusában egyedi, tartalmá-

ban pedig mai, pontosabban rendszer-

váltás-korabeli. A rendszerváltót a csapat

vezére, a főszereplő, Centaur személyesí-

ti meg, aki szamizdatokat olvas, tünteté-

sen vesz részt, és a rendőrség is felfigyel

tevékenységére.

Lehet, hogy nem tűnik valóságosnak

az az ártatlanság és romlatlanság, ami

még a csínytevésekben is benne van, de

miért ne hinnénk abban, hogy vannak

még más, ritkábban járt utak is? 

(Perjéssy-Horváth Barnabás: Kollégi-

um blues, Kairosz Könyvkiadó, 2005.)

– SKRABSKI FRUZSINA

További információk a könyvről:

http://www.perjessy-horvath.hu/
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minimális pihenéssel élhetők túl az ülés-

szakok. 

A lényegre rátérve, a korszakos szoci,

a redős nyelvű Szanyi államtitkár opu-

szára régóta fájt a fogunk. Nem „fight”,

nem harcolni akartunk, csak meglesni,

hogyha az örökkévalóság számára rágja

a ceruza boldogabbik végét, kifinomul-

tabb nyelvezetet használ-e, mint a nyű-

gös kormányzati hétköznapokban, eset-

leg konzisztensebb gondolatokat érlel-

get-e szellemi borospincéjének türelmes

mélyén? (Mondjuk, a legutóbbi napok

„magas benzinár=erős, prosperáló gaz-

daság” faviccéhez képest.)

Nos, a Minden másként lesz c. munka

a nagy könyvszaporító eszköz, az ollóne-

vű, valamint – ami néha sokkal rosz-

szabb! – Szanyi Tibor apropó-ötletelé-

seinek öles ölű ölelésében született.

Most a teljesség igénye nélkül helyezünk

el pár széljegyzetet az európai szociálde-

mokrácia üdvöskéje gráfikus munkássá-

gának virtuális margóján. Pl. ha majd

második kiadást követelnek a boltok, ér-

demes lesz kijavítani az euro bevezetésé-

nek hihető dátumára az áll.titkár úr által

betonbiztosan előrejelzett 2010-et. És

azért azt a bekezdést sem árt szisztema-

tikusan újraolvasni, amely ugyanerre a

dátumra egy, a korábbi tagokkal

versenyegyenlő helyzetből gazdaggá vá-

ló, szárnyaló Magyarországot állít. Még

miniszterelnöke, a tizenöt-negyvenöt

éves tervek bátor lovasa is háromszor

ekkora időt jövendölt, márpedig a kise-

pert kincstár utolsó adag optimizmusa-

it kiprivatizált Gyurcsány Ferencet lekö-

rözni e téren lehetetlen.

A progressziót szűkkeblűen, kizárólag

baloldali tulajdonságként bemutató

szerző akármennyire hirdeti magáról fel-

világosodott modernitását, előbb utód-,

mint haladáspárti. Magyarán: annak el-

lenére, hogy csak ’98-ban lépett be, már-

is koravénül elfásodott maszopos. Sze-

rinte a (ki)múlt rendszer baloldaliságát

csak annak fényében érdemes firtatni,

hogy a SZU ráoktrojálta a berendezke-

dést szegény magyar baloldalra. Ugye

mindenki érti: a kommunista elit is so-

kat szenvedett, mert vezető szerepében

mégse tudta úgy boldogítani népét,

ahogy tézisileg szerette volna. (Tiszta

szerencse, hogy nemzetmentőink hihe-

tetlen önsanyargatással, négy évtizeden

át viselték e terheket. Míg az orráig se lá-

tó többi csak hedonkodott a gebines

barakkban, legalábbis Szanyi Tibor em-

lékei szerint. Ellenben a magyar jobbol-

dalnak garmadnyi oka van önvizsgálat-

ra, mert kokettált a fasizmussal.

Hát itt álljon már meg a gyurcsányi

Budapest–Pécs agykéreg-vasút! Drága,

panaszkodó Tiborc et! Mégis, hány hor-

thysta bankár, imrédista tiszt vagy szála-

sista keretlegény ül a patkó jobb olda-

lán? (Mentőkérdés: ha egy sem, milyen

régen volt, s pontosan mit is jelentett ez

a három izmus?) És hány központi bi-

zottsági fejes, állampárt-apparátusi csi-

novnyik és bebábozódott „régi elvtárs”

növeszti seggét Országház-kormány-fb-

k-ilyen-olyan közgyűlések-szerte? Mie-

lőtt Kádárt is besorolná a szocik által

előszeretettel odakönyvelt Kéthly Anna

és Illyés közé, legalább ő, Mr. Szanyi, a jö-

vő embere vehetne egy férfihoz illő leve-

gőt, és szembenézhetne szegfűs pártjá-

nak múltjával. De nem.

– SZILVER OTTÓ
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ztán pár éve a tárlókon megje-

lent a video cd, rajta pedig a

karcos, öreg filmek, immár

megvásárolható, kophatatlan minőség-

ben. Mert mégis más a kincset eleve bir-

tokolni, mint másolatban, sérülékeny

véháesen tartogatni csak. Naná, hogy

megvettük a nagy Karády-Jávor könny-

filmet: a Halálos tavaszt már csak Zilahy

miatt is illik élére állítani a polcon.

A video cd ugyan se különösebb képi

tisztaságot, se frankó hangprodukciót

nem adott, ráadásul csekély adathor-

dozhatósága miatt illúziórombolásként

a felénél meg kellett cserélni a két ko-

rongot. Pont’ amikor a nemzet olajos

hajzatú Pálja engedelmesedett a ‘39-os

közprüdériát felháborító kérésnek: meg-

csókolta a túl szexista Szörényi Évát.

Mármost pedig ellepte a nagyáruházi

tárlókat egy szépiaszínbe öltöztetett

DVD-sorozat, amelyet a kiadó jó érzék-

kel, ezer forint alatt árul. Huszonhárom

film öltött digitális köntöst, közte a má-

sodik micsoda? Na persze, hogy a Halá-

los tavasz. Nosza, be az alukocsiba ezt is,

mert ha oly gondos volt a Hunvideo,

mint a Mokép a régi Jókaik és mások

restaurálásával, akkor a szokolos hang is

kiterebélyesedhet, és az irdatlan csíko-

zottság is megszűnik talán.

Jelentem, nem. A hang ugyanolyan

tepsi, és a kép is vonalkódos, mint a le-

gyalázott véháesen, vagy a video cd-n.

Menü az bezzeg van, csak oly szeren-

csétlenül programozott, hogy a

PowerDVD-alapú pc-s lejátszók nem is-

merik fel. Extrákat ne is keressen senki,

pedig Réz Bandi, az egyetlen hazánkban

élő, kameragén filmkritikus pár üveg-

gyöngyért biztos mindegyik kapcsán el-

somolyogta volna ugyanazt. (Ez csak

vicc.) 

A felkínált Ajánlóban vagy kéttucat

sorozattárs címeit tudatják, beléjük kuk-

kantani viszont nem lehet – márpedig,

ha feldolgozták már azokat, semmiből

sem állt volna ízelítőt feltenni belőlük.

Már csak saját, jól felfogott érdekükből

sem: egyik megvett, végignézett film

húzta volna maga után a legjobb jelene-

tével megidézett másikat. (Mindegy, in-

gyen marketingórát nem ad az UFI.) 

Hogy biztosra menjünk, megvettük a

6-os sorszámú Egy bolond százat csinál

c. Martonffy Emil-opuszt is: ebben

Latabár Kálmán mint Pampalini ugrik a

képbe. Minden más elem és tapasztalás,

sajnos, csak macskakörmöt igényel.

Immár két kísérletből szűrhető le te-

hát, hogy kétarcú sorozat született: bol-

dogan recsegjük, hogy tök jó, végre

van, nem fakul tovább a nemzeti film-

vagyon sok darabja, de miért ilyen

igénytelenül régészkedünk? Profi, gusz-

ta borító, olyan Jupiter-filmes főcím,

hogy A gladiátor digitrükk-emberei is

csettintenének az oszlopcsarnok köze-

pén térdet hajtó, pajzsos szoboralak

láttán, akit körberepül a kamera – ám a

belecsomagolt DVD-t arra sem érde-

mesítették, hogy jelenetenként

betrekkeljék, így vagy elölről nézzük,

vagy az elejétől. Esetleg a főcímtől.

Vagy pörgethetünk, mint a veszedelem.

Mint a véháeseken.      – SZ. O.

Mióta a Filmmúzeum ontja a régi magyar filmeket, már nem

nagy cucc elkapni, rögzíteni egyet-egyet a – valljuk be, rém

idétlen – Latabárok, Kabosok közül, odahaza. 

Recsegve, boldogan
Magyar Klasszikusok

A
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züleim lelkesen vittek a

táncháztalálkozókra, és a soka-

dalom valóban fantasztikus

volt, a résztvevőknek – jogosan – lehe-

tett olyan érzete, hogy odacsapott a

komenyistáknak, és legalább félhango-

san lehetett arról beszélni, hogy merre

van a Mezőség, Gyimes meg a

Zoboralja, és miért vannak ott, ahol

vannak. Engem elsősorban a késesek

érdekeltek akkor is, ám szüleim –

kiknek tekintete előtt a rommá karis-

tolt konyhaasztal játszott ködképeivel

– jó ösztönnel nem engedtek

követelőzésemnek. A tánc nem

érdekelt, képtelen voltam háromnál

több koordinált mozdulatot egymás

mellé helyezni, és egyszer szégyen-

szemre egy pofonegyszerű gyimesi

körtáncban is felkértek arra, hogy száll-

jak ki, mert ténykedésem rontja az

oktatás hatásfokát. Elkullogtam.

Viszonyomat a néptánccal ezek után

hűvös távolságtartás jellemezte. Nem

hajtottam táncházas lányokra, nem

lett kifent bajuszom és nem ültem

Fodor Neti Sándor lábánál, dallamokat

lesve.

Urbánus hozzáállásom egy rettenete-

sen meleg nyáron változott meg. Ifjúsági

néptánccsoportot kísértem tolmács-

ként. Rendes teli busz, rakott szoknyák

lógtak mindenütt, jónevű, autentikus

népzenét játszó együttes kísért minket.

Horn Gyula országlásának második

évében, a legkomorabb éjszakában

rengeteget tanultam tőlük a Sötét Erői

elleni harcról és a magyar népdalok

szexuális tartalmának elemzéséről

(„mert ugye, mi az, hogy gyere éjjel szil-

vát szedni?” – tette fel a kérdést K., a

zenekar vezetője. „Milyen szilvát is lehet

szedni éjjel?”). A tánccsoport vezetője,

Joli néni – hagyjuk most a jelzős

szerkezetek túlságos halmozását –

hatékonyságcentrikus egyén volt. Az

esélyegyenlőségre nagy ívben hajító és

körülbelül Vata pogányvezér politikai

korrektségével rendelkező szemé-

lyiségnek mutatkozott. Kegyetlen jó

irányítónak tehát. Így mikor bejelen-

tette, hogy a tolmácsi feladatkörnek

szerves és elidegeníthetetlen része a

színpadon való konferálás, kapok egy

parasztinget, és itt ez a három oldal a

táncokról, fordítsam le és tanuljam meg,

akkor éreztem, itt nagyjából annyi esé-

lyem van, mint a fehéringes embernek a

Tienanmen téren. Mit lehetett tenni,

beöltöztem, lefordítottam, megtanul-

tam. Folklórfesztiválon vettünk részt

egy anjou-i kisvárosban, és ott tényleg

meg lehetett sejteni valamit a magyar

népi kultúra eredetiségéből és erejéből.

Repült a nackó szív. A bolgárok kedves

Mojszejev-imitációt mutattak be, a

mexikóiak bármely aluljárós zenekar

repertoárját (beleértve gesztusvilág), a

hollandok meg a helyiek: na, az inkább

szomorú volt. Fapapucsban klaffogó,

derék nyugdíjas postások és közért-

pénztárosok adtak elő néhány egyet

jobbra-egyet balra technikával készült

koreográfiát, Dévényi Tibi bácsi

mozgáskultúrájával. Az első fellépésen,

ahogy elakadó lélegzettel elmondtam,

hogy mostan mezőségi táncok

következnek (nem vacakoltam azzal,

hogy egy széki lassú, mert akkor most el

kéne mondani a derék anjou-i

szőlősgazdáknak, hogy Szék, hogy,

bányászat, de mezőváros, reformátusok,

de miért; Erdély, hol is van – ezt azért

elmondtam –, mi az a szórvány, nem,

nem feketemunkásként vándoroltak

be), a banda belecsapott az első taktu-

sokba, és szalmakalapban, kék

posztómellényben beballagtak a fiúk,

szóval akkor valami történt. Valamit

megértettem. Valami felsejlett abból,

hogy mi a retket keresünk a Kárpát-

medencében, miért van igaza azoknak

akik törhetetlen hittel állítják, hogy

bizony sokkal jobban tudunk néhány

dolgot itt, a házunk táján. Nekik

ilyenkor még a negyvenezer éves magyar

írásbeliséget is meg lehet bocsátani.

Öntudatot láttam, szépséget, erőt, hety-

keséget, kivagyiságot. Mindent, amire a

magamfajta ká-európai protofasiszta

beindul. Azok a görnyedt kis lakótelepi

fickók, akikről le se lehetett operálni a

farmeringet meg az arany dögláncot,

azok a lányok, akik New Kids on the

Block-pólójukat még a mosás erejéig

sem vetették le, hirtelen kiegyenesedtek,

megnőttek, legények és leányok lettek,

mintha most ugrottak volna elő valami-

lyen Kallós-gyűjtésből. S mikor táncolni

kezdtek, porzott a színpad, recsegtek a

deszkák. Kipirultak, már a közönség sem

érdekelte őket, csak tudták, hogy

valamit meg kell mutatni magukból,

hogy ezek a dalok valami egészen más-

ról szólnak. Ez már nem tánc volt,

hanem sors és élet. A keménytelki

legényesnél (jelzem, román tánc, egyike

a legnehezebbeknek) már a nézőközön-

ség is eksztázisban volt. Ugyanezt a

bámulatot láttam a párizsi Théatre de la

Ville-ben is, amikor a Muzsikás Bartók-

albumát mutatta be. Balanescu és

Hamar Dániel együtt húzta, Sebestyén

Márta énekelt, Batyu táncolt, dobbant

az ütőgardon, és az ember rájött, hogy a

house nagy kalap szar, ha révülni kell,

ott vannak a gyimesi dallamok. 

Azóta üldözöm ezt az élményt, s utó-

daim sem úszhatják meg. Sajnos,

elsőszülöttömnek, Mimónak már si-

került társadalomellenes hozzáállásával

kis híján tönkretenni egy Kolompos-

táncházat. Hiába no, apja vére. De nem

csüggedünk. Senki se tegye.          – R. R.  

Rettenetes botlábam volt

és a népzene sokáig, na-

gyon sokáig az égvilágon

nem pendített meg ben-

nem semmit. 

S

A nemzeti
élet ritmusa

Botlábkeringő



magyar nyelvű kiadást a

Dunaholding Rt. hozta tető

alá, a szabálykönyvben olvas-

ható rövid ars poeticájuk szerint „a

tőzsdei kultúra hazai elterjesztése a

célunk, amivel a magyar gazdaság fej-

lődéséhez szeretnénk hozzájárulni”. 

A piacgazdasági szemléletformálás

szellemében a kapitalizmussal akkor

még csak ismerkedő közönséget kü-

lön fejezetekben vezeti be a játék a

részvények, osztalékok és árfolyam-

nyereségek világába, legalább az ala-

pok szintjén. A német eredetihez ha-

sonlóan a Salamander, a Bayer és a

Deutsche BP (a British Petrol német-

országi leányvállalata) papírjaival üz-

letelhetünk, ezekhez jön negyedik le-

hetőségként a Dunaholding. A négy

vállalatról egy-egy oldalnyi ismertetőt

is olvashatunk, nem túl meglepő,

hogy ezek közül a magyar szereplő be-

mutatása a leginkább PR-ízű. A keres-

kedés pénzneme a szépemlékű német

márka, ami újabb lehetőséget kínál a

nosztalgiázásra.

A kezdőtőkénk 1000 DEM, mind a

négy részvény árfolyama 100-ról in-

dul. Az árak változását egy táblán kö-

vethetjük nyomon, ahol a minimum-

érték 10, a felső határ pedig 250 DEM.

Az ezer márka mellé még 4 kártyát is

kapunk, amikkel az árfolyamokat be-

folyásolhatjuk. A játékosok saját kö-

rükben választhatnak, hogy vásárol-

nak és eladnak-e vagy kártyát játsza-

nak ki. Előbbi esetben az éppen aktu-

ális árakon kereskedhetnek a bankkal

(egymás között nem lehet üzletelni).

Ha az utóbbit választjuk, akkor húz-

nunk kell egy újabb kártyát: ha ez ún.

kockázat-kártya, akkor azt kötelező

kijátszanunk és annak megfelelően

módosítani az egyes részvények érté-

két (pl. „Az olajszállító országok

drasztikus áremelést határoznak el.”

kártya hatására a BP drágább lesz, míg

a többi papír értéke csökken) – ekkor

még a soron lévőnek lehetősége van

kereskedésre az új árfolyamokon. Ha

nem kockázat-kártyát húz a játékos,

akkor az immár 5 darabosra bővült

választékból kell kijátszania valamelyi-

ket, majd továbbadnia a kört. 

Az egyes lapok rendszerint egy papír

árfolyamát növelik, egy másikét pedig

csökkentik, például a Salamander ára

megduplázódik, egy másik, a kijátszó

által megválasztott részvény árfolyama

pedig feleződik. Ha egy részvény ára

250 fölé nőne, akkor az efölötti részt

osztalékként kapják meg a tulajdono-

sok (pl. ha 10 darab BP-je van valaki-

nek, aminek az ára 300-ra nőne, akkor

marad az árfolyam 250-en és kap 500

márkányi készpénzt). Fordított előjelű

pénzmozgás valósul meg, ha valami-

nek az árfolyama 10 alá esik: ekkor a

tulajdonosoknak minden érintett rész-

vényük után 20 DEM-et kell befizetni-

ük a bankba vagy ha ezt már részvény-

eladásból sem tudják már fedezni, ak-

kor csődöt jelenteni.

A játékot legfeljebb 5-en játszhatják.

Minél több a résztvevő, annál nehe-

zebb kiszámítani egy vagy több körrel

előre az árfolyam-mozgásokat és annál

nagyobb szerepe van a különféle ér-

dekszövetségeknek. A kezdeti időszak-

ban még csak kis tételekben folyik a

kereskedés, a szerény alaptőke miatt

azonban akár ez is csődhelyzetet ered-

ményezhet. Ahogy az osztalékok és a

realizált árfolyam-nyereségek révén

egyre több pénz kerül a játékosokhoz,

úgy nőnek a tétek is, a kialakult erővi-

szonyokat lehet konzerválni (pl. ha a

legjobban álló kizárólag olyan és annyi

részvényt tart, mint üldözői), de tá-

madni is.

Kell néhány játszma, amíg megszok-

juk a Tőzsdejáték sajátosságait, így az

egymás közötti kereskedés hiányát, il-

letve lépéseink késleltetett hatását.

Utána azonban élvezetes, stratégiai

gondolkodást és jó érdekfelismerő ké-

pességet igénylő játékmenetet kapunk.

Bízzunk benne, hogy nagyobb szeren-

csénk lesz a tőzsdével, mint a kiadást

annak idején támogató Dunaholding

Rt.-nek:  a vállalat részvényeit 10 évnyi

kereskedés után 2000-ben kivezették a

magyar parkettről.

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Tőzsdejáték
Elsőtáncosok a parketten

A Ravensburger játéka 1990-

ben jelent meg Magyaror-

szágon (sajnos ma már nem

kapható), s ugyancsak ma-

gán viseli a rendszerváltozta-

tás időszakának hangulatát. 

A
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fesztiválozónak ugyanis alapve-

tő imázskelléke a hátizsák, hoz-

zácsatolva annak kiegészítőivel,

úgymint a kétszemélyes sátor és a felte-

kert polifóm. A lábbelije is jellemzővé

teszi megjelenését. Ez jobb esetben

sportszandál, kevésbé jobb esetben sa-

ru, még rosszabb esetben vietnami

(tanga) papucs. Törzsfejlődésük kezdeti

szakaszán őseik jelentős része még igen

kedvelte a nyári klíma szempontjából

ideálisnak tekinthető bakancsot. Kulti-

kus tárgyként is kezelték, és a diszkont

kutyaól kényelmű sátraik bejárata előtt

tárolták fő ellenségük, a szúnyog elret-

tentése végett. Napjainkban már csak az

ortodox irányzathoz tartozók viselik a

bakancsot és a hozzá való Iron Maiden-

pólót. 

Az utolsó, ám talán leginkább faj-

taspecifikus jegyük természetes eredetű

és közös jegyként lepi be őket. Szó sze-

rint, mivel ez a fesztiválokon a teret be-

töltő por. Különösen aktív fesztiválozás

közben erősödik fel ez a közös jegy és

válik arculatuk domináns elemévé. A kö-

zös eseményeken mindennapi rituális

cselekvéseik része, hogy dél körül törül-

közővel a derekukon és tusfürdővel a ke-

zükben egy közösen használt helyszínen

megválnak tőle.

Ám ez csak a fel-

színen okoz válto-

zást. A folyamatos és

nagy mennyiségben

kapott dózisok kö-

vetkeztében ugyanis

idővel a por beépül

a szervezetükbe,

egy-egy gén helyére

porszem kerül és az

új DNS eredménye

egy új fajta, a homo

festivalicus lesz. 

Ennek az új fajtának a későbbi leszár-

mazottai az ősök halláskárosodását már

genetikai alapokon fogják örökölni, és

sörből is csak a vizezettet lesznek hajlan-

dók meginni. Az immunrendszerük vi-

szont kiváló, elviselnek bármilyen hősé-

get, éjszaka pedig jobban tájékozódnak

mint az öreg Winnettou.

Az új fajta tagjai között igen erős a

szolidaritás. Különösen éjszaka, aktív

fesztiválozás közben. Ekkor több, de

semmiféleképpen nem kevesebb feszti-

vál-kiegészítő elfogyasztása után minden

fesztiválozó barátjának érzi a másikat.

Ám ez nem tart sokáig. A fesztiválozó

kollektivista gondolatai ugyanis a nap-

fény hatására radikális individualizmusba

csapnak át. A dél körül leginkább jellem-

ző „Hol a gatyám?” kérdés már ezt jelzi. 

Szintén az erős összetartozás-tudatot

fejezi ki, hogy gyakran közösen választa-

nak szállásterületet maguknak. Jellemző-

en  tágas réteken ütik fel kis sátraikat

szorosan egymás mellett. Ez az elhelyezés

bizonyítja egy igen speciális tudásukat, a

sűrűn font sátorkötelek közötti éjszakai

koordináció képességét, amelyet jelentős

mennyiségű alkohol és egyéb tudatmó-

dosító szer elfogyasztása után is kiválóan

tudnak alkalmazni. Ennek köszönhetően

szinte mindig megtalálják szerény kis

otthonukat a sátrak tengerében. Vagy

nem.

Ám akkor sem esnek pánikba, ha el-

akadnak, netalán orra buknak a kötelek-

ben. A klasszikus emberi fajtákkal szem-

ben ugyanis nem

csak két lábon, ha-

nem négy lábon is

kiválóan tudnak jár-

ni. Ez a fajta mozgás

leginkább éjszaka

jellemző rájuk, a faj-

taspecifikus ugrá-

lással, csápolással és

páros dülöngéléssel

együtt. 

Fényre igen érzé-

kenyek. Nappal leg-

inkább komoran

néznek maguk elé, egészen délutánig.

Bár közöttünk élnek, napközben mégis

csak leginkább alvó egyedekkel találkoz-

hatunk. Még bungee-jumpingolás köz-

ben is képesek elaludni. Késő délután

gyakran kiülnek sátraik elé és közösen el-

szívnak egy-egy békepipát, esetleg vala-

mi mást, ami inkább kisebb trombitára

hasonlít. Ha nappal alvó egyeddel lenne

dolgunk, akkor az „Ingyenkaja!” felkiál-

tással gyors eredményt érhetünk el. En-

nek elfogyasztása során a fesztiválozó az

őseitől hallott „Hare, hare!” kifejezéseket

szokta mormolni. 

A hagyományos emberi fajtákhoz ké-

pest a folyadék és a szilárd táplálék ará-

nya a homo festivalicusoknál merőben

más, ám ez az aktív éjszakai élettel ma-

gyarázható. Őt ekkor ősi festivalicus ösz-

tönei vezérlik. Főleg a különböző szín-

padokon ugráló festivalicus-sámánok

előtt tiszteleg, és általában tudattalan ál-

lapotban gyűjti magába azok ideológiá-

ját. A napfelkelte jelzi számára a nap vé-

gét. Ekkor elindul sátra felé, és arra gon-

dol, hogy nemsokára homo festivalicu-

sok népesítik be a Földet. Rajta nem fog

múlni, az biztos.                             –C. A. 

Fényre igen érzékenyek.

Nappal leginkább komoran

néznek maguk elé, egészen

délutánig. Bár közöttünk élnek,

napközben mégis csak

leginkább alvó egyedekkel

találkozhatunk. Még 

bungee-jumpingolás közben 

is képesek elaludni

A hagyományos és jól be-

vált nyári imázsok mellett

néhány éve új, szokatlan

kellékekkel dolgozó imázs-

harcosok tűntek fel a csata-

téren. Ők a fesztiválozók. Az

evolúció  hullámai számos

új fajtával örvendeztettek

meg bennünket. Egyik kö-

zülük a fesztiválozó, aki hi-

degben környezetébe olvad,

a felmelegedés idején vi-

szont kibújik a szürkeségből,

és hátizsákot vesz fel.  

A

Új fajta 
a horizonton

Homo festivalicus



an ugye az a pedagógusok köré-

ben igencsak népszerű, óvatos-

kodó vélekedés, hogy óvodásko-

ri zenei élményt a Kaláka zenekar, Boj-

torján, Halász Judit kijelölte háromszög-

be kell koncentrálni. A helikoffer, meg a

fakatona biztosan nem árt. Igaz. A muzi-

kálisabb kísérleti alany nálunk fejből is-

meri Bőrönd Ödöntől Jonatán kapitá-

nyig az összes szöveget, de csak kérésre

prezentálja. Némileg érthető az apátia,

ha az óvodában érkezéskor, a reggeli

alatt és a délutáni hejcsi előtt is ez megy.

Kábé olyan, mint nekünk tavaly a

Dragostea Din Tei. Ezért finom bővítés-

be kezdtünk. Első lépésben a Makámmal

próbálkoztunk. Kicsit lendületesebb, va-

lamivel egzotikusabb. Aztán jött a nagy

áttörés. Kettős siker. Elsőként egy szá-

momra szponzorációs céllal átadott

Eszterlövészek nevű, méltán elfeledett

formáció nótája lett siker a gyerekeknél.

A tojásos nokedli című slágert harsogják

a játszótéren, tojásos nokedlit főznek

homokból, és ha a nóta bármely kulcs-

szavát (saláta, pizza, kínai, stb.) meghall-

ják, azonnal elindul bennük a wurlitzer.

A slágerlistájuk második helyezettje a

Kistehén Tánczenekar Szájbergyerek cí-

mű alkotása. Itt a nosztalgikus kötődés

(már ha beszélhetünk öt éves kor táján

ilyesmiről) tapintható, tekintettel arra,

hogy G. gyereknek két és öt éves kora

között volt egy kacsája, melyet nem szí-

vesen mutogatott, inkább dédelgetett.

A Kistehén alakuló kultuszát akkor kel-

lett leállítani, amikor a „ne piszkálj azzal

a hülye bottal, úgysem leszek karácsonyi

dísz a fán” féle szövegek is rögzülni kezd-

tek. Bár a kellően gyermekded nótákkal

sikerült a porontyoknak némi respektet

kiváltani a haveri körben, azért a fültanú

szülői kör kicsit furcsán kezdett nézni. És

mondd, apukád is ismeri? – Ismeri. Ég-

tem.

Jobban átgondolva a dolgot nem is

annyira ciki. Belekukkantva a gyermek-

társadalom tarisznyájába, azért kiderül,

mit hoz a többség otthonról. Például

ügyesen lenyomoztam G. gyerek segítsé-

gével: a verekedős kisfiútól tanulta, hogy

„én vagyok itt a numera király". Rövid,

ám annál mélyebb interjúm nyomán ki-

derült, hogy hírhozóm szerint a numera,

az pont olyan, mint a Mátyás király csak

itt épp más a neve.

További kereső kifejezéseket bedobva

egy másik területre is átkalandoztunk.

Rádió, tévé, hírek. Gyermekeink tulaj-

donképpen – ha lehet ezt mondani – a

Kulcsár Attila fémjelezte K&H-sztorin

nőttek fel. Húzódik egy ideje. Nem kis

munkámba került míg elmagyaráztam,

hogy mi a szabad láb (szabadlábon vé-

dekezhet) és mi a szabadrúgás, illetve,

hogy a kettőnek semmi köze egymás-

hoz. Amikor nekik szegeztem a kérdést,

hogy ki is valójában a nevezett álbróker,

G. gyerek perfekt választ adott: aki „lop-

kodta a pénz, vissza a börtönbe”. Amió-

ta egyszer összetévesztették Gyurcsányt

Orbánnal (ugye mind a kettőről nap

mint nap hallottak, ki tudja megjegyez-

ni, melyik melyik) – politikáról nem na-

gyon beszélünk. Medgyessyről is csak

annyit tudtak, hogy egy miniszterelnök,

aki nem nagyon okos és csak most tanul

jól beszélni. A politika világába azért

nem merülünk mélyebbre, mert szá-

mukra meglehetősen idegesítő lehet,

hogy amikor öltönyös bácsik jönnek,

mennek és jattolnak, akkor a papa lekus-

soltatja őket. Amikor meg jönnének az

érdekes helikopterek, tankok, és egyéb

„szuper műszerek”, akkor meg elkapcsol.

Azért az igyekezetük egészen megható,

ahogyan a 101 kiskutyán edződött, 3.0-

ás világlátásukkal találgatják a képer-

nyőn parádézó öltönyösről, hogy akkor

ő most jó vagy rossz. 

Egyébként marha nehéz bemérni,

hogy milyen tudás lakozik egy-egy kis

koponyában. A gombok, kapcsolók és

mutatók iránti vonzalom hamar meg-

magyarázta A. gyerek dilemmáját, hogy

akkor űrhajós legyen vagy buszvezető.

Lévén, hogy buszvezető szakirodalomnak

híján vagyunk, Farkas Berci viszont sze-

repelt valami XX. századdal foglalkozó

képes díszkiadványunkban, az előbbi irá-

nyába kezd kilendülni a mérleg nyelve.

Az 1980-as évet taglaló oldalon el is sza-

kadt a papír, mindegy. Minekutána a

Közlekedési Múzeumban már többször

megnéztük azt az űrkapszulát, amiben a

magyar kozmonauta visszatért, és hosz-

szú kihagyás után nemrég ismét fellőt-

ték a Columbia űrrepülőt, viszont a leg-

utóbbi buszozásunk alkalmával beszólt

a pilóta, hogy vigyem onnan a gyereket,

mert nem lát ki jobbra, titkon én is az

űrhajózását kezdtem ambicionálni. 

Azt azonban nem gondoltam, hogy

egyik barkóbázásunk alkalmával a győ-

zelem kapujában feladni kényszerülök a

játékot. Gondoltam én már mindenre,

Frakkra, Perditára, még Marcipán fiamra

is a Pityke őrmesterből, de valahogy fel

sem merült annak a négylábú emlősnek

a neve, akit az oroszok elsőként lőttek ki

az űrbe (Lajka – a szerk.). 

– AMBRUS BALÁZS
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Már egy jó ideje szociokulturális kísérletezésem alanyai

gyermekeim. Emberkísérlet. Ám mielőtt bárki is a negyve-

nes évek német orvosi gyakorlatára asszociálna, leszögezem,

csak dumálgatunk. Mire fogékony az egyik, mire a másik kö-

lyök. Autodidakta lélekbúvárként osztjuk most meg kutatá-

si eredményeinket és hibáinkat.

V
p u n c s

Kistehéntől lajkakutyáig

Rock and Roll és tudásszomj
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de akadtak franciák és olaszok is, Európa

kicsiben. A Temesi Bánságból (legalábbis

a déli részéből) katonai határőrvidék lett,

a román nemzeti ébredés egyik bölcseje,

a magyar vármegyerendszerbe való visz-

szatagolásra csak 1872 után került sor. Ezt

magyarázta történeti földrajzban járatos

útimarsallunk, a tudás fényére azonban

hamarosan rávetődött az irdatlan méretű

vingai katolikus templom árnyéka. Vinga

félúton van Arad és Temesvár között. „Itt

elmagyarosodott katolikus bolgárok él-

nek” – ennyit még halottam: elájultam,

felmostak. Dualista multikulti.

Temesvár kiterjedt külvárosain átha-

ladva (aki arra jár, feltétlenül tekintse

meg: a historizmus még élő építészeti

irányzat a vasút melletti maffianegyed-

ben) Lugos felé vettük az iránt. Lugosról a

legmegveszekedettebb útikönyvek is csak

annyit tudnak kinyögni, hogy Teller Ede

gyakran időzött itt ifjúkorában. Ez nem

igazság: itt született Heltai Jenő, Kurtág

György és a magyar irodalom egyik leg-

méltatlanabbul kezelt személyisége,

Horger Antal. Sőt, Frankenstein is szemé-

lyesen, Lugosi Béla képében. Jakabffy

Elemérnek, a magyar kisebbségpolitikai

gondolkodás egyik nagy alakjának a há-

zán magyar nyelvű emléktábla is van. Ezt

már akkor szemrevételezzük, amikor a

forgalmas, és néhol minden figyelmezte-

tés nélkül felújított főútvonalon gördü-

lünk a városba. Lugos egy darab meg-

mentett éden, Horger Antal nyilván korán

elkerült innen. Lakótelepek nem épültek

túlságos számban, kóbor kutyát nem lát-

tunk, és a Temesben sem mostak szőnye-

get. Hiányzik mindaz, amitől olyan nagy

az arcunk Romániával kapcsolatban. Ko-

pottas, de épen maradt polgárházak,

tiszta utcák, nyugat felé nyugszik éppen

a nap, a folyóparton sétány, szép házka-

puk, a volt. m. kir. áll. gimn. épülete

büszkén áll, mellette a színház épülete.

Érteni véljük Jakabffy Elemért: itt lehet

szerkeszteni a Magyar Kisebbséget, a vá-

ros meg mégiscsak a temesvári cenzúra-

hivatal körzetébe tartozott, abban meg

úriemberek ültek.

Ahol oroszlánok élnek • Guy Ritchie és Pazeller Jakab

Bánság jelenleg kettőben van,

ezt tudjuk, és ez minden román

és szerb hazafinak egyaránt fáj.

Ha nagyon szigorúan, az 1718-as

pozsareváci béke rendelkezései szerint

vesszük, még nekünk is jutott egy darab,

Torontál vármegye északi csücskéből, és

így még mindig a mienk Kübekháza, az

operettfalu. A párizsi békekonferencián

véget nem érő viták zajlottak arról, hogy

melyik fél szarrá hamisított statisztikáit

fogadják el hitelesnek. Az antant megun-

ta a balhét, meg már dermedni kezdett a

fűszervaj a menyhal alatt: kaptak belőle a

szerbek is, meg a románok is, hogy asszi-

milálhassák a másik néptársait doszt. A

töröktől való visszafoglalás után 1772-ig

magyar nem is tehette be a lábát a felsza-

badított területekre, lett is ott minden:

németek, szerbek, szlovákok, ruszinok,

A

És nem Bánát: ez nagyon fontos. A Bánát olyasmi, mint

Guy Ritchie Blöff c. alkotásának elején a katolikus vallás:

pusztán egy félrefordításnak köszönheti létét. A Bánát

ugyanis az eredeti, bánság nevű magyar szó németre

fordításának a visszamagyarítása, s mint ilyennek, semmi

értelme sincs. Elindultunk északról, Arad felől, hogy a

Magyar Korona vérrel megszentelt, öntözött és a kérges

magyar tenyér munkájával, izé, megművelt földjének

bemutassuk, mire jutottunk nélkülük: elvittük nekik az

Igazából szerelem filmzenéjét, sok Tesco-sört és a Sós–

Farkas szerzőpáros remek Erdély-útikönyvét.

Bánság

folytatás
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A SZÖRÉNYSÉG FELÉ

A Resicabánya felé vezető úton kóvá-

lyogva találkoztunk az egyetlen lugosi

olaszajkúval (kedvesen útbaigazított).

Resicabányát kétféle ember nézze meg:

aki szeretné látni, hogy mi lett volna Sel-

mecbányával, ha tízemeletes blokkokat

nyomunk oda a völgybe, meg az, aki rá-

izgul a mozdonyokra. A hetedik emelet

konyhaablakainál futó csillesor mellett a

mozdonymúzeum az egyetlen valamire-

való látványosság. Pedig a város

öntészeti múltja csaknem a török alóli

felszabadulással egyidős. A régi város le-

tarolva, aki a múltra kíváncsi, nézze in-

kább az internetet, ott lehet múltat te-

remteni. Az elment németek makacsul

ragaszkodnak a szülőföldhöz: van

recepteskönyv, nóták, kalendárium, új-

ság és a hír, hogy a helyi Aurel Vlaicu El-

méleti Líceum német nemzetiségi tago-

zatának 1964-ben végzett 12. a osztálya

idén is megrendezte szokásos találkozó-

ját, ezúttal Bremer-havenben, ott volt

csaknem mindenki, még Hansi és Anne-

Lotte is eljött Garmisch-Partenkirchen-

ből. (Kiindulópontnak és példának:

w w w . b a n a t e r - b e r g l a n d . d e ,

www.reschitz.de vagy éppen

www.banater-berglanddeutsche.de). A

világ igenis megy az Internet által elébb. 

Húsz kilométerrel távolabb, mint va-

lami teljesen debil, álceleb vetélkedőben

összefutunk az egyetlen ferencfalvi

(Franzensdorf-Valiug) magyarral. Kedve-

sen útbaigazít, s az est folyamán Benno

Loidl almapálinkája elnyeri az Egyesített

Magyar Gyepűk Pálinka Vándorserlegét.

(Bővebben lásd keretes írásunkat.)

Ez a vidék, a Szörénység az életét

karánsebesi földrajztanárként (aztán

meg osztályidegenként) is tengető Fodor

Ferenc szerint „nemzeti nagylétünk egyik

nagy temetője”, de konkrétabbat erről

nem mondott. Ő szerette volna az oláh

tengerben elsüllyedő ősi magyar bánsá-

got látni itt, hegy- és völgynevekkel ma-

chinált, nagyon kedvesen. De a fentebb

ismertetett történeti okoknál fogva az a

nézet gyökeresedett meg bennünk, hogy

számottevő magyar itt utoljára a tatárjá-

rás előtt élhetett. Már ha egyáltalán.

Karánsebesen megállni is kár, hiába

no: a katonai határőrvidék ritkán szülő-

helye a kifinomult ízlésnek. A herkules-

fürdői letérés után, miután ízelítőt kap-

tunk abból, milyen az, amikor igazán

összefonódik állam és egyház (egy teljes

– ortodox! – temetési szertartás zajlott

le előttünk a közúton, kétpályás útlezá-

rással), nemsokára kinyílik a völgy, és be-

futunk a Orsovára. „Fekvésében Genfre

emlékeztet” – jegyzi meg ábrándosan

egyik útitársunk, és hirtelenjében kirö-

högni sem merjük. A fekvésében, abban.

Bár a megjegyzésnek valamelyes igazság-

magva valóban van, a látványt lényege-

sen rontja, hogy a régi várost, benne

Rassay Károly szülőházával (hüpp, hüpp

– a szerk.) a kazáni erőmű duzzasztása

miatt ma harminc méter víz lepi. Nem-

különben Ada-Kalehet, s vele Tímár Mi-

hályt meg a fiatal Pécsi Ildikót. A sziget

arról is nevezetes volt, hogy formálisan

1918-ig a szultán fennhatósága alatt állt,

az ő mudirja igazgatta a helyieket, akik

Isztambul egyik választókerületének

polgáraiként szavaztak a török törvény-

hozásba, esténként meg békés csem-

pészkedéssel foglalták el magukat, és

igyekeztek tudomást sem venni az oszt-

Cserna völgyében, a környező ormótlan hegyek

sugallta látszattal szemben csak 168 méter tenger-

szint feletti magasságban elterülő Herkulesfürdőt

már a rómaiak is. A mehádiai vasútállomástól néhány kilo-

méterre lévő csodálatos fürdőtelep megtekintésében ne

tántorítson el bennünket Új Herkulesfürdő egyenletes

borzalma sem, a tizenöt emeletes ormótlan bunkerekkel. A

fürdő, amelyet a töröktől való visszafoglalás után a

katonaság kezdett el szerényen fejlesztgetni, majd a XIX.

század elején indult be a nagyüzem. Királyok, naplopók,

burzsoák mind eljöttek ide, hisz csak tízórányi vonatozásra

volt Budapesttől. Itt rettentő elegáns fürdőházakban (ah,

Szapáry fürdő!) és hotelekben (ah, Rezső-ház!) gyógyíthat-

ták magukat, délután a sportcsarnok méretű kurszalonban

fogadták a vendégeiket. Ebből ma semmi nincs.

Herkulesfürdő rohad. Ez nem baj egyébként: így roman-

tikusabb, s el tudjuk képzelni a hajdani Magyarország egyik

legelegánsabb fürdőhelyét. Néhány jól-rosszul felújított

fürdőépületben látszik némi élet, de egyébként a hajdani

szállodák balkonjain fák

nőnek, cofetarie-nak csú-

folt, bömbölő manelét

kínáló kocsmák működ-

nek itt-ott. Ez is lehet prog-

resszív: Herkulesfürdőnek

hagyományosan erős a zenei kötődése. Pártos Sándor

fürdőorvos már 1904-ben intette betegeit: „Használjuk az

éjszakát pihenésre, és ne hagyjuk magunkat a cigányzene

ingerlő hangjai által rendellenességekre csábítani”. Pazeller

Jakab, az aradi 33. közös gyalogezred karmestere itt kom-

ponálta a Herkulesfürdői emlék című kis dallamot, amelyet

még az is hallott, aki azt állítja, hogy nem. A mesternek

köszönhetjük a szintén a helyi promenád bűvöletében

született Akácos út című nótát, amelyet helybéli román

dalok ihlettek. Ennyit a kultúrfölényről. Pazeller bácsi

emlékének megbecsültetésén jelenleg unokája fáradozik

(www.pazeller.de), némi sikerrel. Az ősz katona soha

életében nem tanult meg rendesen magyarul, ennek

ellenére 1957-ben, Budapesten fejezte be életét. Nem is

akárhol: a Pál utcában. Itt azért, érezzük, összeérnek a szálak. 

Herkulesfürdői emlék

A



rák–magyar megszállásról. A parti úton

végigrohanva – Szemere Bertalan ma

már inkább egy miccs-sütő rostély alá

rejtené el a koronát, ha kérnék – és a

szorosok páratlan képében gyönyörköd-

ve valamennyiünknek látomása támad:

„Hic sunt leones” olvassuk le a túlnani

(szerb) parton lángbetűkkel megjelenő

intést, és tényleg, az már nem a mi vilá-

gunk. Megcsodálhatjuk továbbá a dák

Rushmore-t. Egy tizenöt méteres, félkész

Decebál-fejet, a part szikláiba fa-

ragva. Mikor lesz nekünk

ilyen, valamely sumér har-

cosról? A Naszály-hegy ol-

dalába faragva? Húsz mé-

teren? Hogy Budaörsről is

látni lehessen?

A MAGYAR

MANCHESTER

Bátran nézünk

bele a magyarság

szemébe és kimond-

juk: Temesvár a Kárpát-

medence legvárosiasabb városa

– Budapest kivételével, természe-

tesen. És Bécset most földrajzilag

nem számítjuk ide, a határ a Lajta meg

a Morva. Legyünk ugyanis őszinték: ha

akár Kolozsváron, akár Kassán (szegény

Pozsony, róla szó se essék), kilépünk a

főteret/főteret övező emeletes házak kö-

rén, bizony földszintes házakra bukka-

nunk, esetleg lakótelepekre. Fáj a szí-

vünk, de ezt kell mondanunk Debrecen-

re is. Miskolcot nem hiszem, hogy bárki

is nevezte volna a versenybe és Győr

meg Pécs sem jön szóba. Na jó, Szeged

talán hasonlít egy kicsit. Temesváron

bérkaszárnyák vannak, sugárutak, villa-

negyedek. Egész Európában itt vezették

be először az utcai villanyvilágítást 1884-

ben. A temesváriak rettentő büszkék rá,

hogy Károly Róbert alatt egy darabig itt

volt a Magyar Királyság székvárosa. Sze-

gény királyt mindenhonnan kiutálták.

Temesvár munkásváros és polgárváros.

Az volt a századfordulón is, amikor ide

tervezték az ország második műegye-

temét, csak hát jött a háború. És ha va-

lakinek bizonyíték kell, nem ígéret: itt

született Johnny Weissmüller is, Szabad-

falun, ami ma a város része. A város Ro-

mánián belül is szereti magát a legnyu-

gatiasabb helynek tudni, és ebben két-

ségtelenül van valami. Tisztaság van, ha-

talmas parkok, a Balkánból meg jellegze-

tességként itt van a kávézók nagy száma,

és ez igen jó. A Dóm tér melletti strada

Ungureanun a kései óra ellenére olyan jó

szendvicset lehet enni, igen jutányosan,

hogy csak ajánlani tudjuk mindenki-

nek. Másnap a Hunyadi-kastély-

nak nevezett helyi múzeumban

(valójában osztrák helyőrségi

épület, azokból sem a legszebb)

a könyörtelen nénik végighaj-

kurásznak minket A géta-dák

múlt évezredes nyomai a Bán-

ságban vagy valami hasonló cí-

mű igen, khm, tradicionális

koncepciót képviselő állandó

kiállításon, bár eleinte szelí-

den, majd egyre erőteljeseb-

ben követeljük az előtér-

ben hirdetett, és a né-

met Szövetségi Bel-

ügyminisztérium tá-

mogatásával megrendezett Bukovinai

németek: az áttelepülés című kiállítást,

nem akarják érteni a gondjainkat. Kime-

nekülünk, és egyikünk mobiljáról már

hívjuk is Otto Schillyt, hogy fölnyomjuk

az egész bagázst. Elbattyogunk a belvá-

rosi református templomhoz is, ahon-

nan elindult 1989-ben a forradalom. Az

épület a református templomépítészet

új távlatait nyitja: a helyiek által (min-

den irónia nélkül) csak „református bér-

palotának” nevezett Istenháza kívülről

valóban bérpalota, templom voltára

semmi nem utal. Terem az első emele-

ten, a háziúr lakosztálya helyén.

Furcsán hangozhat, de Temesvár va-

lóban európai város, megnyomva a jel-

zős szerkezet mindkét tagját: város, an-

nak minden kellékével, és európai is.

Annyira mint mi, legalábbis. Ha nem

jobban. – R. R. 

31

p u n c s

Haus Hubertus

Benno Loidl panziója, a Bánság egyik

legjobb helye, Ferencfalva után a tó

végében. Becsapós almapálinka, vállal-

ható étlap. A manzárdban fejenként

csak 10 euró a szállás reggelivel, a helyi

ereklyékkel ellátott, kézilabda-pálya

méretű ebédlőben. (www.haushuber-

tus.montanbanat.de)

Vendéglátás Temesváron

A város egyetlen magyar kézben lévő

panziója a Casa Leone: tiszta, barátsá-

gos, kissé zavaros, New Age szimboli-

kával, jóízű gyaloglásra a központtól.

Egy kétágyas szoba reggelivel 35 euró.

(www.casaleone.ro) Az oktatásügyi

minisztérium szállója, csak nyolc euró

fejenként egy kétágyas szobában, főleg,

ha kellő erővel állítjuk: diákok/tanárok

vagyunk. Tiszta szobák, még tévé is

van: nem árt, ha van románul tudó is-

merősünk, aki beprotezsál. (str. Miron

Cristea. – str. Eminescu sarok). Ha már

berendezkedtünk, üljünk ki a Dóm tér-

re (Piata Unirii), gyönyörködhetünk a

multikultiban (egyik végén a szerb

templom, másikon a római katolikus,

mértani felezőjükön a német gimnázi-

um). Számos kávéházi teraszon vedel-

hetjük a kissé szappanízű Timisoreana

nevű sört, amelyet állítólag 1718 óta

gyártanak. Nem szép hazudni.

Katasztrófaturizmus

A tavaszi áradások a romániai Bánság

nyugati szegélyét teljesen letarolták.

Ótelek még annál is döbbenetesebb

látvány, amit a híradóban látni lehe-

tett. Ha lopni akarnánk menni, arról

tegyünk le: az árvíz sújtotta területre

beérkezve egyébként roppant barát-

ságos milicista ellenőriz. Kérdi hova

megyünk. „La Graniceri” – mondjuk

neki kissé tán isztroromán kiejtéssel.

„Hm, la Csávos” – viszonozza a bókot.

Na, ez az, amikor Dunának, Oltnak. 

Helyek
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ülönbséget kell tennünk a

„szimpla” hadifogolytáborok és a

gulagok között. Előbbiek főleg az

Uralig terjedtek, utóbbiak viszont távoli

szibériai szigeteken is működtek, elké-

pesztő körülmények között. GULAG:

Glavnoje Upravlenyije Lagerej, vagyis lá-

gerirányító hatóság, ezt jelenti az orosz

mozaikszó. Ide főleg a politikai okokból

elítéltek kerültek. Az anyagi zsákmányon

és a jogszerű jóvátételen túl a Szovjetunió

munkaerőhiányát is a legyőzött országok

polgáraiból igyekezett feltölteni, de a pa-

cifikálás és a megtorlás is tömeges elhur-

colásba torkollott. Stark Tamás történész

szerint a szovjet hatóságok tervszámok-

kal érkeztek hazánkba, de dokumentu-

mok alapján arra következtethetünk,

hogy az elhurcolások hátterében a mun-

kaerő-szükséglet kielégítésén túl, bizony

ott volt a kollektív büntetés szándéka is.

Ősi szokása ez a birodalmaknak, elég csak

a babiloniak, a törökök tevékenységére

utalnunk. A felvilágosult huszadik szá-

zadban folytatódott a gonosz hagyo-

mány, a diktatúrákban még inkább tö-

megesítették a deportálásokat. Magyar-

országon az elhurcolások két hullámban

történtek. Az elsőre közvetlenül a had-

műveletek után került sor. Egy-egy tele-

pülés elfoglalása után két-három nappal

a szovjetek rendszerint romeltakarítás

ürügyén gyűjtötték össze és vitték el az

embereket. A második, szervezettebb

hullám egy-két hónappal ezután kezdő-

dött. A kollaboráns magyar kommunis-

ták egyszerűen hadifoglyoknak nevezték

az elhurcoltakat, nem téve különbséget

civil és katona között. És hogy mi volt a

deportálások magyarázata? „A vájná az

vájná” azaz a háború az háború, mondta

Rákosi elvtárs 1947-ben a debreceni hadi-

K

Ártatlan bűnösök
Hatvan éve magyar civilek százezreit deportálták

Emlékezni… Az emberi lét kiváltságai közé tartozik, hogy

képesek vagyunk tudatunkban megőrizni a múltat, a már

megtörtént eseményeket, és képesek vagyunk tanulságot le-

vonni mindabból, amit mi, vagy őseink átéltek. Veszélyes ké-

pesség ez mindazok szemében, akik a múlt bűneit eltitkol-

nák, vagy épp végleg eltörölnék. Emlékezzünk: idén hatvan

éve, a háború befejezésével párhuzamosan kezdték meg a

magyar civilek elhurcolását a Szovjetunió munkatáboraiba.

ár 1944-től elkezdődtek, de

főleg 1945-46-ban váltak tö-

megessé a deportálások. A

KSH 1946-os jelentésében összesen 600

ezerre becsülte a szovjet fogságba esett

magyarok számát. Ebből kimaradtak az

elhurcolt erdélyi magyarok és magyar-

országi németek, így a valós adatok 50-

100 ezer fővel meghaladhatják a KSH-

ét. Fomin és Galickij orosz kutatók sze-

rint a háború idején a Szovjetunió terü-

letén 513 767 hadifogoly volt, és e fog-

lyokhoz hozzászámítandó 136 ezer

olyan személy, aki még nyilvántartásba

vétele előtt meghalt.

A Külügyminisztérium 1945 végi lis-

tája alapján az összes fogoly közül 

94 783 személy volt civil, de ebből is hi-

ányozhatnak az erdélyiek és a németek,

valamint a később elvitt személyek is. A

civilek összlétszáma így 200 ezerre te-

hető, ami az összes elhurcolt mintegy

egyharmada.

Szovjet előírások szerint a foglyok

napi fejadagja 600-700 gr kenyér-két-

szersült, 90 gr árpakása, 600 gr burgo-

nya és zöldség, 40 gr hús, 120 gr hal, 20

gr cukor volt. Magyar foglyok vissza-

emlékezései ennél lényegesen kisebb,

200-300 grammos adagokról is szólnak.

A hazaszállított foglyokat 1946 júni-

usától regisztrálták hitelt érdemlő mó-

don. Az addig érkezettek számát a for-

rások 100-150 ezer közé teszik. 1946-48

között 202 ezren, 1949-51 között mint-

egy 20-25 ezren tértek vissza. Az 1951

után hazaszállítottak pontos száma

nem ismert. 1953-55 novembere kö-

zött mintegy háromezer magyar rabot

szállítottak haza. Magyar források alap-

ján a visszatérők összlétszáma mintegy

330-380 ezer főre tehető. A foglyok és a

visszatérők száma közötti 270-370 ezres

hiány tükrözi hitelesen a szovjet tábor-

világban, illetve az oda vezető úton el-

pusztult magyarok számát, figyelembe

véve azt a tényt, hogy az átmenőtábo-

Sorsok - számokban

M

Nikolaj Getman: Utazás az ismeretlenbe 



fogolytábor megtekintése előtt. Tehát a

kommunista logika szerint ártatlan em-

berek munkatáborba vitele a háború ter-

mészetes következményének számít. Az

áldozatokon és a túlélőkön mindmáig

rajta maradt a „hadifogoly” címke.

ÚTON

Jack Kerouac épp ezekben az években ír-

ta meg Úton című regényét az Egyesült

Államokban kóborló korai hippikről, akik

céltalan bolyongásaik során, két füvezés

között néha marxista vitákat folytatnak.

Létük elviselhető könnyűsége szöges-dró-

tos ellentétben állt azzal, hogy ugyanek-

kor, egy másik kontinensen hasonló esz-

mék nevében szállították a foglyok töme-

geit az orosz sztyeppékre. Érdemes a visz-

szaemlékezésekből idézni: Szekeres Imre

Gyula a háború után került vissza ottho-

nába. Hálát adva a sorsnak újra elkezdett

dolgozni. Hosszú hónapok után rendel-

ték be kivizsgálásra a szovjet hatóságok,

azt ígérvén, hogy két nap után visszame-

het dolgozni. A katonai hatóság végül ki-

hirdette az ítéletet: „Nem hittem a fülem-

nek. Tizenöt év javító-nevelő munkatá-

bor. Magyarázatképpen hozzáfűzték,

hogy a plusz öt évet azért kellett hozzá-

adni, mert bebizonyosodott, hogy haza-

térésem után aktívan hozzákezdtem a

szervezkedéshez. Ez a »szervezkedés« ab-

ból állt, hogy egy ismerősöm szüleinek

nyílt postai lapot küldtem azzal az értesí-

téssel, hogy fiuk él, egészséges és úton van

hazafelé” – írja Szekeres. A tehervagon

Románián keresztül vitte őt a gulag felé.

Fábián Margit vagyonosabb polgárcsalád

leánya volt. Abaújszántói otthonából

azért kellett fogságba mennie, mert egy,

korábban a nácikkal, majd utána a szovje-

tekkel kollaboráló magyar megfenyegette

apját, hogy kivégzik őt, ha nem adja át lá-

nyait a katonáknak. Az ígért háromnapi

malenkij robotból két és fél év kényszer-

munkatábor lett. A nőket is marhavagon-

ban szállították a téli fagyban: „Be volt

szerelve egy kis dobkályha, azzal fűtöt-

tünk, és azon is tudtunk főzni. Nagyon

nehéz volt, mert ahányszor zökkent egyet

a vonat, kilöttyent az étel a tányérból.

Ilyenkor élelem nélkül maradtunk egy

időre. Illemhely persze nem volt: csak egy

kerek lyukat vágtak a padlóba, amíg az

egyikünk a dolgát végezte, a többiek,

ahogy tudtak, elfordultak” – emlékezik

vissza Fábián Margit. A szovjeteknek csak

a létszám megléte volt a fontos, így meg-

történhetett, hogy utcán bámészkodó

suhancokat, vagy dolgukat végző román

vasúti munkásokat csaptak hozzá a

transzportokhoz. Egy szemtanú így

mondta el egy vonatról megszökő fogoly

pótlásának történetét: „Ott állt egy em-

ber a kisfiával, várakoztak egy szekéren.

Az orosz katona odaszaladt, lerántotta

őket a kocsiról, mindkettőjüket bevágta

egy vagonba. Az ember úgy ordított,

hogy rossz volt hallgatni: – Vigyenek

akárhová, nem bánom, de a gyereket en-

gedjék el, hadd hajthassa haza a fogatot.

A feleségem soha nem fogja megtudni,

hová lettünk! – Nem hallgattak rá. Vit-

ték.” Ez persze csak három kiragadott pél-

da a több százezernyi elvitt ember sorsa

közül, de jelzik a fogságba esés véletlen-

szerűségét, a szovjetek malenkij robotos

hitegetését és a marhavagonban történő

utazás kegyetlenségét, amelyek általáno-

san jellemezték a „hadifoglyok” helyzetét.

ÉLET ÉS HALÁL A TÁBOROKBAN

A beérkező foglyok orvosi vizsgálaton és

fertőtlenítésen estek át. Karjukat, comb-

jukat megtapogatva döntötték el, hogy

elég erős-e a bányamunkára, vagy csak

konyhai-mezei munkára képes. Fabarak-

kok, deszkapriccsek váltak a száműzöttek

otthonává és ágyává, ahol rendre járvá-

nyok (pl.: tífusz) törtek ki. Bár voltak tá-

bori kórházak, az orvosi ellátás minimá-

lis eredményeket tudott csak elérni. Fá-

bián Margit azt mondja, orvost nem is

látott, ehelyett rabtársa, egy rakamazi

állatorvos állt be gyógyítani. A foglyok

erőnlétét rendszeresen ellenőrizték, ha

állapotuk változott, akkor nehezebb

vagy könnyebb munkára irányították át

őket. Szekeres Imre Gyula leírásából ki-

derül, milyen lehetett a sarkköri lágerek

„hangulata”: „A távolból látszottak már

a szénbányák aknatornyai, a tornyok fel-

ső végében egy hatalmas kerék balra-

jobbra forgott sebesen. Sok hatalmas

épület is kirajzolódott a hórengetegből.

A magas drótkerítések mellett fatornyok

voltak, ahol őrök álltak bundában. A der-

mesztő csendbe itt-ott gőzsíp hasított

bele. Talán műszakváltás van éppen, vagy

csak időt jelez. Távol az úttól gőz száll fel

a magasba az épületekből. Ez is jelzi, mi-

lyen hideg lehet. A hó befed mindent,

m ú l t i d é z ő

rokban és a kiszállítás közben elhunyta-

kat nem regisztrálták.

Ötvennyolc – ez volt  a szovjet BTK

hírhedt paragrafusa, amely a diktatúra

jogi alapját jelentette. Érdemes idézni

belőle: 1. ellenforradalmi minden olyan

cselekvés (vagy nem cselekvés (tétlen-

ség), amely a hatalom gyengítésére irá-

nyul. A 4. bekezdés a nemzetközi bur-

zsoázia segítéséért büntetett, a hatodik

bekezdés a kémkedésért (ebbe bármi

belefért, még egy rosszul feltett kérdés

is). Hetedik bekezdés: az ipar, közleke-

dés, kereskedelem, pénzforgalom és

szövetkezetek tevékenységének aláásá-

sa (ezt a bekezdést a 30-as években szé-

lesen alkalmazták és a „kártékonyság”

bélyeggel egyszerűsítettek le). 10. „Pro-

paganda vagy agitáció, amely felhívást

tartalmaz magában a szovjet hatalom

megdöntésére, aláásására, gyöngítésé-

re... ezzel egyenlő ilyesfajta irodalom

terjesztése, előállítása, vagy tárolása.”

Ennek a büntetésnek békeidőben csak

az alsó határa volt megszabva, a felsőt

nem korlátozták (!). A tizenkettedik

bekezdés leginkább az állampolgárok

lelkiismeretét érintette: ez a fentebb

felsorolt cselekmények nem bejelenté-

séről szólt. A tizennegyedik bekezdés

megtorolt bármilyen, „bizonyos kötele-

zettségek mulasztását, vagy ezeknek fe-

lületes végrehajtását” – és akár kivég-

zéssel is büntethető volt.           – R. G.

folytatás
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még az egyszintes épületeket is. Ezért

nem láttam eleinte semmit a városból.”

A messzi északi gulágok lakóinak életét

igencsak megkeserítette az időjárás: a hő-

mérséklet télen nemegyszer megközelí-

tette a mínusz 40 fokot, de még ennél is

rosszabb volt az állandó szél, a purga,

melynek viharos lökései az extrém hideg-

gel párosulva jéggé fagyasztották a sza-

badban rekedő embereket. A napi 10-14

órányi megfeszített munka, az ócska,

egyhangú koszt, az embertelen életkörül-

mények sorra tizedelték a lágerek lakóit,

a valóban megtörtént rémtörténetek le-

írásai könyveket tehetnének ki. Sőt, a

Gulagban a hadifoglyokat összeeresztet-

ték a köztörvényes bűnözőkkel, akik ki-

váltságos helyzetben voltak, őket bízták

meg a „nép ellenségeinek”, vagyis a poli-

tikai foglyoknak a megsemmisítésével,

megkínzásával. A többszörösen elítélt

gyilkosok, rablók általában nem dolgoz-

tak, a piti tolvajok, a „lakájok” a szolgá-

latukban álltak. A délebbi orosz terüle-

teken élők kicsit szerencsésebben jártak.

A nyári hónapokban, mezei munkát vé-

gezve a fogság legenyhébb változata ju-

tott nekik osztályrészül. „Szorgalmasan

dolgoztunk a földeken, aztán Bauerné,

egy szántói asszony mondta: bolondok

leszünk ezt csinálni, inkább ássunk egy

gödröt, abba rakjuk bele az összes pa-

lántát! Így is tettünk. Amikor a felügyelő

messze járt, akkor meg leheveredtünk a

szántóföldre, pihentünk” – emlékezik

Fábián Margit. Érdekes, hogy a különbö-

ző visszaemlékezések egybehangzóan

azt állítják, a helybeli oroszok és a láger-

lakók életszínvonala között szinte nem

is volt különbség. Volt, hogy a lágerla-

kók kenyéradagjaikat a falusiak gyümöl-

cseire cserélték, mivel az utóbbiaknak

kenyér sem jutott. Az orosz néppel azt is

elhitették, azért vannak itt a foglyok,

hogy elegyék előlük az ételt, mert ők

otthon éheznek. Máshol az történt,

hogy amikor az Európában elszocializált

szalongarnitúrát kirakták a vagonból,

odavonult az egész környékről a nép,

hogy megnézhesse. Tülekedtek, hogy

mindenki ülhessen benne pár percet.

„Látszott az arcukon, hogy először láttak

olyat, először ülnek fotelben. Aztán rá-

jöttek, hogy ruganyos, elkezdtek rajta

ugrálni. Végül már mindenki ugrált raj-

ta”. Panem et circensem, szovjet módra.

FELELŐS MAGYAR MINISZTÉRIUM

A magyar pártok 1945-től központi poli-

tikai kérdéssé tették a hadifoglyok ügyét,

amit még a kommunisták is megpróbál-

tak meglovagolni. A Szövetséges Ellen-

őrző Bizottság a Volt Hadifoglyok Bajtár-

si Szövetségének szervezését erőltette –

nem nagy sikerrel. Ugyanis a szövetség

vezetőinek célkitűzése „…a szovjet nép

ismerete és megbecsülése alapján a kö-

zös élmény egybekapcsolásával ők (ti. a

volt foglyok) legyenek az élén annak a

törekvésnek, hogy a hatalmas Szovjet-

unióval… a jó viszonyt még szorosabbra

fűzzük” – érthetően kevés embert von-

zott, írja tanulmányában Stark Tamás. A

párizsi békeszerződés szerint „1. A ma-

gyar hadifoglyok, mihelyt lehetséges,

hazaszállítandók a hadifoglyokat vissza-

tartó egyes hatalmak és Magyarország

között erre vonatkozólag kötött megál-

lapodások szerint. 2. Mindennemű költ-

séget, beleértve a hazaszállításban lévő

magyar hadifoglyok fenntartási költsé-

geit…, amelyeket az érdekelt szövetsé-

ges… állapít meg…, a magyar kormány

képvisel.” Tehát a magyar kormány és a

Szovjetunió között kellett volna egy ha-

difogoly-egyezményt kötni, ami azon-

ban a kommunisták teljes hazai hata-

lomátvétele után lekerült a napirendről.

Csak egy tervezet készült el, amit soha

nem fogadtak el. 1948 novemberében a

kormányzat a hadifogolykérdést hivata-

losan megoldottnak tekintette, mond-

ván, akkorra már csak a szovjet hatósá-

gok által elítélt háborús bűnösök ma-

radtak kint. Azok, akik valamilyen mó-

don túlélték a Gulagot, életre szóló bé-

lyeget viseltek magukon, mind fizikai,

mind lelki értelemben. Évtizedekig nem

beszélhettek kisiklott sorsukról, még

családi körben is csak elfojtott félmon-

datokból rakhatták össze a fiatalabbak,

mi történt szüleikkel, nagyszüleikkel.

Testükön viselték az éhezések, betegsé-

gek, kínzások nyomait, miközben lel-

kükben kellett feldolgozniuk a velük

megesett végtelen igazságtalanságot.

(Az adatközlésekért köszönet illeti a

gulag.hu-t szerkesztő Tóth Istvánt!)

– RAJCSÁNYI GELLÉRT
HIRDETÉS

A Gulagban a hadifoglyokat

összeeresztették a köztörvényes

bűnözőkkel, akik kiváltságos

helyzetben voltak
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a nagyobb tétel közel-keleti

orvostanhallgató érkezik

(nem firtatjuk milyenek, lehet,

hogy görögök, de szemitának tűnnek:

szóval zsidók vagy arabok) vállalja fel-

adatot, hogy kissé harsány basic eng-

lish-sel felmondja a film trélerjét. „Ju

nó, der iz a men, hú iz a mörcsent of…”

– visszhangzik a tér – „Vaze, Feri, ho-

gyan mondják a spanglit angolul?” –

fordul oda a segédjéhez. Feri szomorú-

an néz. „Icca díler” – segítünk a kerület

információs kútjának őrzőjén, és lapo-

sakat pislogunk a pornópult felé.

„Kösz, haver” – mondja a mágus ne-

künk. „Dzsoint” – mutogat lelkesen a

vigyorgó medikusoknak. Ők bólogat-

nak, értve van a dolog, korunk latinja

bárkin segít. 

Aztán nagy sóhajtással belevetjük

magunkat az akciófilmes dévédék kö-

zé: ma sem nézünk hatórás iráni bábfil-

meket. Őszinte segítségnyújtásunk

azonban nem marad megtorlatlan, mi-

kor egy ún. kúrós-tengeralattjárós és

egy misztikus-apokaliptikus boldog

bérlőiként hazafelé vesszük az irányt, a

bolt előtt belebotlunk a három érdek-

lődőbe. Kedvesen köszön az egyik, és

int, hogy nyugodtan szippantsunk be-

le a spanglijukba, a tékás kedvet csi-

nált. Udvariasan elhárítjuk a kínálást,

egyrészt semmiféle anyagot nem tu-

dunk letüdőzni, még a rántotthús-sza-

got sem, meg izgat minket a tokon lát-

ható színésznő, sietünk haza. A ben-

nünk élő náci persze aszongya, hogy

szigorúbb, morális alapokon kellett

volna fellépnünk, és a bennünk élő ná-

cinak igaza van ezúttal. Rendőrt hívni,

lelőni, kibelezni.

Ugyanakkor. Szögezzük le a morális

alapokat. Nem szívtunk/szúrtunk/

füstöltünk ilyet soha, semmilyen alak-

ban. Tudjuk, szánalmas kis alakok va-

gyunk ezzel a retardáltságunkkal, de

egy üveg Chardonnay olcsóbb, talán

jobb, és azt lehet pohárból fogyasztani.

Egyfelől rettentő kártékonynak tartjuk

a Kendermag Egyesület marhaságait a

dekriminalizációról. Az mindig vehe-

mensen tagadva van, kvázi, hogy ők a

könnyűdrogok legalizálásáért akcióz-

nának. Á, ők csak a fogyasztók büntet-

lenségéért szállnak síkra. Nomármost

nem kell egy Konrad Lorenznek lenni

ahhoz, hogy a humánetológia alapvető

viszonyai között tájékozódjunk. La-

punk olvasóinak többsége volt már a

középiskolában osztálykiránduláson.

Ezek után öt pontért tegyen különbsé-

get az osztályfőnök, Jutka néni két kije-

lentése között: „Nem mehettek át a lá-

nyok hálótermébe”, illetve „Nem kap

két marha nagy maflást az, aki átmegy

a lányok hálótermébe”. Végezzük el a

szükséges behelyettesítéseket (állam=

Jutka néni, mert nagy, erőszakos és

visszaél a hatalmával), és gondolkoz-

zunk el azon, hogy a kívánt cél (ese-

mény utáni tabletta felhajtásának ki-

küszöbölése) elérését melyik mondat

szolgálja jobban. Szaglik itten az ál-

szentség.

Azt sem tartjuk egészen tisztessé-

gesnek, ahogyan felnőtt, többnyire he-

teroszexuális, fehér középosztálybeliek

arra hivatkozva akarnak boldogan pö-

fékelni, hogy mindig előrángatják azt a

bizonyos Megtévedt Tizenhatévest,

Aki Egy Házibulin Elszívott Egy Füves

Cigit És Ezért Börtönbe Került. Az eset

gyakoriságáról nincsenek információ-

ink, de keresőképtelen kiskorúak mögé

bújni elég szánalmas. Azzal kapcsolat-

ban, hogy a fű kapudrog-e vagy sem,

van egy rossz hírünk: ha választani kell,

mondjuk Freund Tamás, Vizi E. Szil-

veszter és egyéb alja akadémikusok

vagy valamely Társaság a Szabadság-

jogokért-aktivista álláspontja között,

akkor bizony-bizony elősunnyog belő-

lünk a tekintélytisztelő rendpárti. A

nyakkendősöket választjuk.

Álszentséget a drogpártiak is szok-

tak kiabálni, mondván, a fű kevésbé ár-

talmas, mint az alkohol, csak azon ret-

tentő nagy állami haszon van, és az mi-

lyen visszataszító, azt bezzeg nem tiltja

be senki. Jöhetnénk itt a reakciós ér-

vekkel, hogy egyes alkoholfajtáknak

van bizonyos történeti beágyazottsága

honunkban, de azt liberális testvéreink

nem kedvelik. Ezért azt mondjuk:

miazhogy, nagyonis. Nemcsak az alko-

hol tesz kárt, hanem a dohány is, sőt a

parizer és az a málnaszörp is, amelynek

üvegére ráírják, hogy közvetlen nap-

fény hatásának kitenni tilos. És ebből

mind kaszál az állam. De a magyar né-

pesség jelentős részének higiénés,

mentális viszonyait tekintve nem az a

megoldás, ha az eddigi súlyos gondok-

hoz hozzácsapunk még egyet. Azt csak

egy olyan országban lehetett megten-

ni, ahol órák kérdése, hogy a lakókocsi

bekerüljön a nemzet címerébe (szer-

zőnk Hollandiára gondol – a szerk.).

Az a bizonyos színésznő egyre kihívób-

ban kelleti magát a dvd-tokon. Talán

ezért sem vagyunk olyan idegesek, ami-

kor kiderül, hogy elromlott a kaputele-

fon. Amíg lejön valaki, tolunk egy sört eb-

ben a nagy melegben. – TVISZT OLIVÉR 

A videótéka olyan, mint a kút régen faluhelyen. Az éltető

víz/akciófilm beszerzése valójában csak álca, információ-

kért megyünk. A mi tékásunk pontosan érzi, és fel is vál-

lalja ezt a közösségösszetartó szerepet. Pletykál, tanácsol,

bátorít, figyelemfelhív.

Oli bácsi megmongya a frankót

A könnyűdrogokról

H
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ddig a szokásos útvonalnak

megfelelően az volt a vonal,

hogy román barátaink fürkész-

ték a zsebeket a 4-es 6-oson, míg a ma-

gyar kollégák Bécsben hekkelték a

pénzkiadó automatákat. Mondjuk, a

hozzáadott érték tekintetében már itt

is érzékelhető pozitív elmozdulás, (K+F

ugye), az igazi változásról azonban a

Népszabadságból értesültünk. „Német

fiatalok próbáltak meg kirabolni két

magyar fiút Balatonföldváron csütör-

tök este. Az öttagú csoport először né-

metül majd angolul követelt pénzt a fi-

úktól. Miután ez nem vezetett ered-

ményre, lökdösni, majd ütlegelni kezd-

ték a magyarokat.”

Korszakhatárhoz érkeztünk. Kár

minden további erőfeszítésért, mely a

hagyományos magyar, német

dichotómia mentén igyekszik leírni a

nagy történelemformáló jelenségeket.

Egymásrautaltság, érdekszövetség meg

Horn Gyula drótvágó ollóval a kezében,

ez már mind a múlt. Kutathatnánk az

okokat, vajon miért van megszűnőben

a soha ki nem mondott (mert valahogy

mégiscsak cikisen hangzó), de évszá-

zadok óta létező szimbiózis. 

A magunk részéről az EU-tagságtól

megrészegedő, Németországba sereglő

magyar munkavállalók méltatlan meg-

regulázására tippelnénk. Mennének a

nagy egyenlőség reményében gazda-

godni, erre tessék. Se munka, se pénz.

Szegény németeknek is mind kevesebb.

Schröder sem véletlenül esett térdre.

Ám nyaralni, még ilyen aszályos körül-

mények között is kötelező, legfeljebb a

helyszínen nem a POS terminálból ve-

szik fel a zsét.

Maga a tett sem akármi, azonban a

különdíjat az esdeklés formája vitte el.

Németül és angolul próbálkoztak. Vi-

lágnyelvek, szó se’ róla. Tulajdonkép-

pen nem is az ő hibájuk, hogy végül

tettlegességre került sor. Bár a tudósítás

nem említi, de a képbe simán belefér,

hogy a kiművelt emberfők csupán a

térről ismert „ki tudnál segíteni pár fo-

rinttal” jámbor kérdését tették fel, és

csak az egynyelvű egyszerűségen pöc-

centek be. Lassan nyelvében hal a ma-

gyar.                                           – Z. E.
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E

Bulvárcica
(Gyurcsányék a vietnámi párával küsz-

ködtek, Blikk 2005. július 22.) 

gy magára valamit is adó cicus,

ebben a hőségben maximum

az árnyékkal foglalkozik. És ha

megtalálja a ház leghűvösebb kövét és

legkitartóbb árnyékát, akkor sem 100

lépésről, bulizó miniszterelnökről vagy

éppen gazdasági fejlődésről álmodik.

Annál inkább nem, mert hisz maga a

fődoromb díj legesélyesebb jelöltje

minden idők Mészáros Tamása is in-

kább Orbán Viktort pofozza egykedvű

unalmában a Népszava meghitt mele-

gében, mintsem jó szaki módjára maga

lépje ki a száz lépést. Nem is csoda hát,

hogy ezekben a nemzet emelkedésétől

kevéssé visszhangos időkben Cicusunk

elbulvárosodott. Hogy aztán lobogó

nagy csöcsök és lebilincselő sztárplety-

kák között megszólaljon végre régi,

meghitt dorombolása. Történt ugyanis,

hogy Fodor Bori, a Blikk tehetséges

amazonja spilázta túl a szerepét, akkor,

amikor feladatául kapta Gyurcsány viet-

námi túrájának megéneklését. Pár sor

az egész, mégis tartalmilag és stilárisan

egy igazi műremek. Szerzőnk ötvözi a

kommunista Vietnám meleghangú

közleményeinek stílusát egy nyugati tí-

pusú bulvárlap lazaságával. A cikkben

fontos szerepet kap a párás levegő, ami

miatt sok öltöny és ing került a minisz-

terelnöki kofferba. Örömmel értesü-

lünk arról az új orchidea-fajtáról, amely

mostantól Dobrev Klára nevét viseli. Ki-

derül az is hogy „Gyurcsányt – aki 33

éve az első kormányfő, aki Vietnámba

látogat, a legforróbb  időszakban érke-

zett Hanoiba –  nagy becsben tartot-

ták”. Sőt azt is megtudjuk, hogy a bará-

ti Vietnámban fekete limuzinnal szállít-

ják a magyarok első emberét és „úton-

útfélen  a régi időket idéző –

»Szeretettel köszöntjük a miniszterel-

nököt« feliratú táblákat emelgettek a

piros-fehér-zöld színű zászlóval integető

helyi gyerekek”. 

De persze ezektől az apróbb szóvi-

rágoktól még nem alélt el teljesen Cicu-

sunk. Ő akkor kezdett el önfeledten do-

rombolni, amikor a cikk végén megtud-

ta, „A négymilliós városban kétmillió

motorbicikli van – mondta  a Blikknek

a helyszínen tartózkodó Gál J. Zoltán, a

delegáció tagja.” Nos, erre mi se mond-

hatunk mást. Kedves Fodor Bori,

dirimb-doromb.      – NOVÁK TAMÁS

Doromboló
cicus-díj

E

Lehet itten szomorkodni,

hogy így, úgy, amúgy, hogy

kilóg a seggünk a naciból, to-

vábbá, hogy fel kellene zár-

kózni mielőbb a nyugathoz.

Bitte pár
Eurót!



áncsa István nem először és nem is utoljára örven-

dezteti meg az ÉS olvasótáborát magvas gondolato-

kat tartalmazó vezércikkel (sőt, úgy hírlik e mérv-

adó balliberális gondolathalmazt nemsokára kötet formájá-

ban is élvezheti majd a nagyközönség). Ez alkalommal ismét

a nacionalizmus mételyének kiirtása lehetett az előző szer-

kesztőségi ülés témája, ugyanis Váncsa mester tétovázást

nem ismerve esik neki Orbán Viktor egyik legutóbbi beszé-

dének, amelyben a jobboldal vezére a haza és a nemzet ki-

emelkedő fontosságáról való értekezésre ragadtatta magát.

„Én nem vagyok jobboldali ember. Nem akarok derék ma-

gyar ember lenni. Nem a haza fontos nekem, nem a nemzet

fontos nekem, nem az a legfontosabb” – hangzik az orbáni

gondolat precíz negációja Váncsa tollából, majd a jobb

sorsra érdemes publicista felcsap gazdasági szakembernek

(számos ballib kollégájához hasonlóan, hiába, nem kis fel-

adat manapság makulátlan és a kormánypárti kommuniká-

ciónak mindenben megfelelő képet rajzolni a magyar gaz-

daságról). Miután megfestette a földi paradicsomot,

Váncsa István megpendíti a jól ismert szólamot: a Fidesz

csak csúnyákat mond Magyarországról, bezzeg ők, ők aztán

sohasem, főleg ő maga nem, aki már az Orbán-diktatúra

alatt is árulkodhatott volna külföldön. És kérem nem tette.

Megjárja – mondta a magyar valóságról Váncsa a legsöté-

tebb orbáni diktatúra éveiben külföldi ismerőseinek, pedig

ő nem is szereti annyira a hazáját, mint a fideszesek. Derék

dolog ez Váncsa úrtól, aki úgy látszik, nem sok Magyaror-

szágról szóló cikket olvashatott akkoriban a külföldi újsá-

gokban, annak ellenére, hogy azokat gyakorlatilag a bal-

liberális értelmiség legjobbjai sugalmazták bele a külhoni

média túlnyomó részébe. „Az akkori kormány egyébként

csakugyan nem tudta elviselni a kritikát, s aki nem értett

vele egyet, azt ellenségnek tekintette” – ért egyet az ilyen

gondolatokat annak idején külföldön is hivatásszerűen

hangoztató Kéri Lászlóval cikkírónk, aki ezzel írását már alá

is merítette az ipari kormánypártiság legszutykosabb mo-

csarába, kiérdemelve ezzel, hogy a jövőben tartózkodni fo-

gunk Váncsa István megnyilatkozásaitól.                   – R. T.

„Mondhattam volna, hogy Magyarorszá-

gon az élet siralmas, a nép rabigában seny-

ved, hiénalelkű banditák pöffeszkednek a

hatalom csúcsain, és minden egy szoclib

fordulatért kiált, de nem mondtam”

(Váncsa István: A haza fontos neki, Élet és

Irodalom 2005. július 22.)
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V z annak idején nagy dérrel-dúrral gyermekétkeztetésre

átcsoportosított adóforintok szép lassan ismét a hatal-

mi önfényezés szolgálatába állnak, a kormánypárti poli-

tikusok pedig nagy, ártatlan szemekkel kérdezik, hogy miért len-

ne baj az, hogy a kormányzat tájékoztatást nyújt az embereknek

az őket érdeklő kérdésekről. Az Országimázs Központot a Kor-

mányzati Kommunikációs Központ váltotta fel, s a jelenlegi ko-

alíció tagjai (az SZDSZ esetenkénti, a közönségnek szóló finnyás-

kodásától eltekintve) az előző ciklust felülmúló intenzitással

folytatják azt, amit oly’ hangosan kritizáltak az elmúlt 4 évben.

Még közel 1 év hátravan a következő választásokig, de már

most is nehéz lenne összeszednünk, hány különféle kampány-

nyal ajándékozott meg minket a jelenlegi kormány. A ciklus el-

ső feléből a 100 nap, a +100 nap, az Európa-terv, a Smart Hun-

gary rémlik fel, de az igazi nehézfegyverek bevetése a tavalyi Eu-

rópai parlamenti választás óta vált mindennapossá. A kétheti

plusznyugdíj szelvénye mellé csatolt tájékoztatóból többek kö-

zött a kormányprogramról és a kormánypártok jóságáról érte-

sülhettek idősebb honfitársaink. Az arcátlansági csúcsteljesít-

ményért járó trófeát azonban vélhetően a GKM „Minket irigyel

Németország, Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország.

Sikeres a magyar gazdaság” hirdetése viszi el.

Külön pikantériája a kormányzati „tájékoztatásnak”, amikor

az feltűnően egy hullámhosszra kerül a szocialista párttal és az

ő kommunikációjával. A 150 millió forintos Kérdések és Vála-

szok rendezvénysorozaton is kormányzati pénz keveredett

MSZP-aktivisták működésével. A fórumokon megjelent 10 ezer

emberrel számolva egy fő elérése mintegy 15 ezer forintba ke-

rült, így ez a sorozat viszonylag rossz eséllyel indulna a reklám-

szakmában a hatékonyságot díjazó Effie-díjért. A jelenleg futó

sms-kampány mellé is jut telefonálós MSZP-akció, s nem túl

merész a feltételezés, hogy Gyurcsány Ferenc a választási idő-

szakban sem fog különösebb ellenállást tanúsítani a kormány-

zati paripák (adatbázisok, kommunikációs büdzsék, apparátu-

sok) szocialista oldalon történő csatasorba állításával szemben.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

A kormányszóvivők a kérdéseket hat héten át

hétfőnként hozzák nyilvánosságra, amelyek

kedden és szerdán országos napilapokban is

olvashatóak lesznek. A szavazás folyamatos

lesz a hétfői bejelentést követően a 06-30-

444-444-es számon, ahol automata rögzíti a

beérkezett válaszokat. (SMS-kampányt indít

a kormány, Népszabadság, 2005. július 18.)

Tájékoztatás orrvérzésig

A

Akinek fontos a haza
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Ufi: Úgy becsülöm, hogy a Zeneakadé-

mián végzett komponisták 99%-a fintorí-

taná az arcát, ha látna téged Andy

Vajnával. Hát ezért kellett annyi stílusis-

meretet, partitúraolvasást tanulni?

G.R.: Nem biztos, hogy sokan. Akik ze-

neszerzőként végez és valóban gyakorol-

ja a szakmát, az csak ún. koncertzenét

szerez. A másik vonal a zene szeretetén

felül a megélhetést is szeretné a kompo-

nálással biztosítani. Itt szóba jöhetnek

másfajta zenék, színház, reklám, film stb.

Egyébként pedig Hollywood igazi küz-

dőtér a zeneszerzőnek. És ez a küzdelem

nehéz: nem elég a tudás és a tehetség,

hanem menedzselni is kell magunkat.

Ráadásul sok a fóka és kevés a vadász. És

a fókák jobbnál jobbak...

Ufi: Ha alkalmazott zeneszerzésnek hí-

vom a rendező, producer, forgatókönyvíró

és még a jó ég tudja, hány kotnyelestől

övezett komponálást, nem sértődsz meg? 

G.R.: Nem. A zene a film része. Nem lóg-

hat ki belőle. Szolgálnia kell a képet. Van,

aki ezt nem képes elfogadni, de az ne le-

gyen filmzeneszerző.

Ufi: Létezik-e zeneszerzői szabadság a

filmben?

G.R.: Természetesen. Hiszen a zeneszer-

ző feladata a zene komponálása, és ez

sok lehetőséget foglal magában az első

hangtól az utolsóig, 50 percben. Kicsit

hasonlít az operához: ott is egy konkrét

dramaturgiai vonalra „húzzák rá” a ze-

nét, ha úgy tetszik. Különben meg egy

átlagos koncertdarabnak is vannak kor-

látai. Mind stílusban, mind dramaturgiá-

ban, hangszerelésben vagy időben. A

filmzenét tekintve egyszerűen csak több

van ezekből.

Ufi: Szét lehet-e választani ezt a legalább

két arcod? A koncertdobogóra szánt mu-

zsikád nem lesz-e túl filmes, a filmzenéd-

re nem mondják-e, hogy túl akadémikus,

túl „kortársi”?

G.R.: Hallottam már ilyen kritikákat. Fő-

leg a koncertdarabjaim kapcsán, mielőtt

nekiláttam filmzenét írni. Világéletem-

ben a képszerű, vizuális zenék érdekel-

tek, és én is ilyeneket alkotok. Ez nyilván

alkalmas a filmre.

Ufi: Érdekes, hogy történelmi stíluskorok-

ban ugyanezt nem bélyegezték meg. Vi-

valdi Négy évszaka, vagy Liszt Les

Preludes-je ilyen a híresebbek közül. De

nem önállótlanabb-e az a zene, amely

mellé még képeket is képzelni kell?

G.R.: Miért lenne szegényebb ettől egy

muzsika? Végül is a hallgató agya hív elő

képeket, érzéseket, vagy semmit. Esetleg

altatómechanizmust… Szerintem a

programszerű zene mindezek közül iga-

zán értékes! Ha komoly választ vársz, ak-

kor Debussyt és Ravel hívod segítségül:

ha az impresszionizmus nem épített ké-

pekre, akkor micsoda?

Ufi: Felfedeztél-e magadban, muzsikád-

ban olyan stílusjegyeket, amelyek egy új-

sághasábon is bemutathatók?

G.R.: Konkrétan nem. Legyen ez a zene-

tudósok gondja.

Ufi: Hollywooddal, a nagy Jerry

Goldsmith-szel való találkozás élmény,

csalódás, netán neked, profi zeneszerző

európainak még viszolyogtató is?

G.R.: Jerry Goldsmith a filmzene megha-

tározó alakja. Vele találkozni olyan,

mintha zongoristaként Szvjatoszlav

Richterrel, hegedűsként Perlmannal

vagy énekesként Pavarottival találkoz-

nál. Megismerhettem az otthonát, a

munkahelyét, még a Magyarországról al-

kotott véleményét is. Természetesen

várva vártam, hogy mit gondol az én ze-

néimről.

Ufi: Korrekt ajánlást írt, de mit súgott a

füledbe?

G.R.: Nem volt titkos sugdolózás. Tet-

szett neki a zeném, kitartásra hívta fel a

figyelmem, a menedzsere figyelmét pe-

dig rám.

Ufi: Legutóbbi nagyobb, ezúttal nem

USA-béli, hanem magyar munkád a Csu-

dafilm zenéje volt. A film megbukott, de

megjelent a zenéje CD-n. És jó! De

ilyenkor nem bukik a filmmel együtt a

komponista?

G.R.: Azért százezer néző nem okvetle-

nül bukás…

Ufi: Oké, beszéljünk másról. A rek-

lámzeneírás egy filmzeneszerzőnek

olyan, mint Mozartnak a könnyű, nyáres-

ti szerenád?

G.R.: Gyakran. De néha olyan, mint ha a

Requiemet kellett volna először f-mollba

átkottázni, aztán meg vissza d-be. A baj

akkor kezdődik, amikor sok ember dön-

tése és ötlete csapódik le a zenészen,

amelyeknek természetesen mind meg

kell felelni. Egy ilyen produkcióba a zene-

szerző a tápláléklánc legalján található.

Mégis szeretem ezt a munkát.    – SZ. O. 

Ifjú magyar zeneszerző 

a fókák közt

Még az is lehet, hogy az éven-

te egy-egy szösszenetet be-

mutatni képes zeneszerző

kollégák titkon irigylik is a

sokarcú komponistát, akinek

svájci kottakiadója, Beverly

Hills-i ügynöke, saját magyar

zeneipari vállalkozása van. Az

RGMusic tulajdonosával, Gu-

lya Róbert zeneszerzővel a fel-

ívelő pálya 2005-ik pillanatá-

ban kötözködtünk.

Hollywood
küzdőtér






