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mlékszünk, ugye? 1994-ben és 2002-ben a hatalom visszaszerzé-

sére készülő szocialisták egyik legfontosabb mondanivalója ön-

nön szakértelmük bizonygatása volt. A világot a piros műbőr aj-

tós, fikuszos, fehér nippes irodák csendjében kiismerők magabiztosságá-

val joviáliskodták az arcunkba: kormányozni, azt tudunk. A maga utolér-

hetetlenségével Horn Gyula ezt a nevezetes „Rendbe tesszük az országot” mondattal

foglalta össze. És Medgyessy Péternek is volt egy-két kedves gondolata saját, évtizedek

alatt felhalmozott szakértelméről és az ifjoncok alkalmatlanságáról. Az alattomosságá-

ban is pazar gondolatot aztán megannyi szegfűs rezonőr, fodrász, kocsmáros, boltos

hintette szét az országban: e szerint az országgyűlési választás csak felesleges bohóc-

kodás, amit az urak találtak ki a nép nyúzására. A világ természetes rendje, hogy az

alkalmasságát ezerszer bizonyított szocialista elit a neki járó helyre, a kormányrúdhoz

kerüljön. Az ostoba és nem szakértő jobboldal pedig húzza meg magát és örüljön,

hogy végre nem kell a kormányzás hallatlan intellektuális nehézségeivel megbirkóz-

nia. Röviden így szólt a mítosz, amit most azért idézünk fel, hogy végleg elbúcsúzzunk

tőle. Az elmúlt időszakban történtek ugyanis bebizonyították, hogy ‘94–98 közötti

időszak kormányzati teljesítménye nem baleset és nem az SZDSZ ármánykodása mi-

att sikerült soványra. 2002 után nem (csak) Medgyessy Péter eredményezte a szocia-

listák népszerűségi indexének zuhanását. Gyurcsány Ferencnek sem a gonosz ellenzék,

a populizmus, az ambíciózus Kati vagy éppen Miki egér miatt nem jut elég ideje és

energiája az összefogott, átlátható, következetes és kiszámítható kormányzásra. Na-

gyobb a baj: a szocialisták hiába próbálkoznak kétségbeesetten, nem tudnak országot

irányítani. Erősségük, a szövevényes érdekhálókat összefogni képes akarat, a beágya-

zottság a posztkommunista magyar valóság viszonyai között alkalmas a hatalom

megragadására. Másra nem. A fröccsgőzbe fulladt megyei pártaktívákon, a laposan

semmitmondó KISZ Országos Értekezleteken (ó, Hámori Csaba, ó, Kiss Péter!) szoci-

alizálódott mai emeszpés vezetőréteg még jószándék esetén is képtelen helyzetet ele-

mezni, döntéseket hozni, azokat végrehajtani és számonkérni. Ha hiányzik a vízió, az

egységes akarat, a fegyelem és igen, a markáns vezető-egyéniség, akkor jön a száz lé-

pés, az árkommandó, a visszaszívott, aztán mégis bejelentett „adóreform”. Meg az

egyre romló államháztartási hiány, a leminősítések monoton sora, a 2012-es euró. A

szakértői kormány, a szakértő baloldal mítoszának tehát vége. Könnyeket legfeljebb

akkor ejtenénk, ha nem lettünk volna mindig biztosak abban, hogy előbb-utóbb el-

jön az igazság pillanata.                                                                 – ABLONCZY BÁLINT
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POLITIKAI KULTÚRA

– Nem próbálnak-e valahogyan nyo-

mást gyakorolni az SZDSZ-re?

– Ez idegen a mi politikánktól. Itt két

különböző politikai kultúra ütközik. A

miénk, ami rendkívül demokratikus,

egy másik diktatórikus rendszerrel

szemben. (Interjú Göndör Istvánnal, az

MSZP frakcióvezető-helyettesével, Ma-

gyar Rádió, 2005. június 1.)

A rendkívüli demokrácia örökösei.

NÖVEKVŐ VERSENY

Ugyanakkor kérdés marad, hogy a Szí-

nes Bulvár Lap a kétszereplős piacon

képes lesz-e növelni részesedését.

Pallagi Ferenc optimista: „Sajnálom,

hogy megszűnt a Mai Nap, mert ezzel

20 000 ezer olvasó lap nélkül maradt.

Ugyanakkor kevesebb szereplő lesz a

bulvárpiacon, ami növelni fogja a ver-

senyt. Mi arra törekszünk, hogy a lehe-

tő legtöbb olvasót hódítsuk meg." –

mondta Pallagi Ferenc. (Megszűnt a

Mai Nap – ki veszi át a helyét?, Napi

Online, 2005. június 15.)

Ha jól értjük a Pallagi-féle közgaz-

dasági elmélet lényegét, egyszerep-

lős piacon a legerősebb verseny.

FIKTÍV TAGSÁG

„Nincsenek fiktív tagok Kőbányán, bár

az persze kérdés, hogy egyeseknek van-

e valós kötődésük a párthoz” – mondta

lapunknak Molnár Gyula, a párt buda-

pesti elnöke. (Hiller a fővárosi MSZP-lis-

ta élén, Magyar Hírlap, 2005. június 24.)

Ahogy azt már az egyszeri lókupec

is megmondta: Nem vak az a ló,

csak bátor!

A HÁLÁS IFJÚSÁG

Rögtönzött fórumot tartott Gyurcsány

Ferenc szombaton fiataloknak Mezőtú-

ron, ahol a miniszterelnök ellátogatott a

WAN2 fesztiválra. (…) A kérdezők kö-

zött volt politológus – hallgató, autópá-

lya-tervező, húsipari vállalkozás vezető-

je, kamionsofőr, munkanélküli és ke-

resztény fiatal is. (…) A kérdésekre

adott válaszai után a miniszterelnök

azzal köszönt el a fiataloktól, hogy előt-

tük áll egy modern, nyitott ország építé-

sének lehetősége, ami azon is múlik, ké-

pes lesz-e ez a generáció átlépni 15 év

hazugságain. Ezt követően a miniszter-

elnök autogramot osztogatott a fiata-

loknak, akik elkísérték a fesztivál főbe-

járatáig. (Rögtönzött fórumot tartott

Gyurcsány Ferenc fiataloknak Mezőtú-

ron, MTI, 2005. július 2.)

Hasonló rögtönzött fórumokon

találkozhatnak a munkás, paraszt és

értelmiségi ifjak a miniszterelnök

elvtárssal minden nagyobb nyári

fesztiválon. 

KITÉPTE A LEOPÁRD NYELVÉT 

AZ ÖREGASSZONY

Egy 73 éves kenyai nő, aki éppen a

földjén dolgozott, puszta kézzel vég-

zett a rátámadó leopárddal, kitépve

annak nyelvét.

A földműves asszony krumplit és

babot termesztett, nem messze a Ke-

nyai hegyektől. Éppen a földjén dol-

gozott, amikor a magas fűből egy leo-

párd bukkant elő, és rávetette magát.

Az asszonynak egy machete (bozót-

vágó kés) volt a kezében, de eldobta,

és puszta kézzel megragadta az állat

torkát. Miután sikerült kitépnie az ál-

lat nyelvét, a leopárd kiszenvedett. Az

idős asszony elbeszélése szerint a leo-

párd belevágta fogait a csuklójába és

le akarta szakítani a karját.

„De egy hang, amelyik Istentől jött,

azt súgta, hogy dobjam el a kést, és

ragadjam meg a szélesre kitárt pofá-

ját. És én hallgattam rá” – meséli a

nagymama korú nő. Amikor az állat

kimúlt, az asszony kiáltozására a

szomszédok is odasiettek. Az eset

után a faluban hősként ünnepelték a

nőt, a helyi hatóságok még egy ingye-

nes kórházi kezelést is felajánlottak

neki. Senki nem tud róla, hogy valaha

is valakinek fegyver nélkül sikerült

volna leterítenie egy leopárdot.

Ma.hu, 2005. június 24.

Ugyanez a történet az Indexen

PUSZTA KÉZZEL ÖLTE MEG 

A LEOPÁRDOT A NAGYPAPA

A 73 esztendős kenyai parasztbácsi ki-

tépte a vadállat nyelvét.

Daniel M’Mburungu veteményé-

ben álldogált a verőfényben és figyel-

te, hogyan burjánzik a krumpli és bab,

amikor a közeli magasfüves területről

egy leopárd rontott rá. A helyi szoká-

soknak megfelelően M'Mburungunak

egy machete a volt a keze ügyében,

azt azonban elejtette, hogy az állat

szájába nyúlhasson és némi erőlködés

árán kiszakíthassa a nyelvét. A szeren-

csétlen leopárd ezt követően kimúlt.

„Olyan vérfagyasztő üvöltést halla-

tott, hogy még a madarak is abba-

hagyták a csiripelést” – írta le a bácsi

a támadást a Standard című helyi na-

pilapnak.

„Egy hang, ami csak Isten lehetett,

azt suttogta, hogy dobjam el a pangát

(machetét) és dugjam a kezem a po-

fájába. Engedelmeskedtem” –  han-

goztatta M'Mburungu.

A leopárd beleharapott a paraszt-

bácsi csuklójába és összekarmolta. Az

egyik szomszéd a vadállat halálhör-

gését hallva machetével sietett a hely-

színre. Falujában, Kihatóban hősként

ünnepelték M'Mburungut. Az eseten

annyira megdöbbentek a helyi ható-

ságok, hogy ingyen látták el az idős

férfi sebeit. „Nagyon szerencsés a fic-

kó, hogy túlélte” –  vélekedett a Ke-

nyai vadvédelmi szolgálat munkatár-

sa, Connie Maina, aki a Reutersnek

megerősítette, hogy a történet igaz.

Index.hu, 2005. június 23.

Lapzsemle extra
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7GERHARD SCHRÖDER
a hónap vesztese

8 SÓLYOM LÁSZLÓ
a hónap nyertese

j(kő)kori Magyar  Köztársaságunk negyedik elnö-

ki ciklusában a harmadik államfőjét választotta a

Tisztelt Ház. Nem is akárhogyan. Eddig

megszokhattuk, hogy a parlementi elnökválasztási pro-

cedúra izgalmak nélkül zajlik. Legfeljebb azon rághattuk a

körmünket, hogy az első, a második, vagy a harmadik for-

dulóra lesz eredményes a szavazás. Most ebben is újítot-

tunk. Az utolsó pillanatig kiélezett küzdelem folyt a két

nagy párt és a két köztársaságielnök-jelölt között. Óriási

taktikai csata bontakozott ki a legnagyobb kormánypárt

és a legnagyobb ellenzéki párt között.  A végeredmény

185:182 lett Sólyom László javára. Az Alkotmánybíróság

egykori elnöke, a Védegylet civil mozgalom jelöltjeként a

Fidesz, a Nemzeti Fórum és az MDF (?) képviselőinek

támogató szavazataival megnyerte az elnökválasztást. És

jól van ez így. Isten hozta, Elnök Úr!

a sörről van szó, „a németek kompromisszum-

készsége egyenlő a nullával”, – ismerjük a reklám-

ból. A megállapításnak azonban kevés igazságtar-

talma van, ha a kancellári poszttal hozzuk összefüggésbe. A

németek ugyanis jó hét éve próbálkoznak Schröder „haladó

kormányának” reformkísérleteivel. Mindeközben a német

gazdaság stagnál, a munkanélküliség elérte az ötmilliós

„álomhatárt” és  még a nationalelf is kikapott a braziloktól

a konföderációs kupán. Egyszerű volt hát a képlet. Gerhard

(szándékoltan elbukni kívánt) bizalmatlansági indítványt

nyújtott be maga ellen, amit el is bukott. Jöhet hát az elő-

rehozott választás és Schröder szándékai szerint a megerő-

södött vörös-zöld koalíció. Persze előbb ejtsük el a medvét

és csak aztán tárgyaljunk a szűccsel – tartja a északrajna-

wesztfáliai közmondás. Egyelőre nem tudni, hogy Gerard az

új szereposztásban a medve vagy a vadász szerepét kapja. 

Ú H

Bolonyai, Magyarosan
incs nagyobb balek, mint aki elhiszi saját hazugsá-

gait. Az öncsalás ugyanis – bár meghozza a hőn

áhított lelki békét – árt az ítélőképességnek. Ameny-

nyiben például egy politikai erő éveken át azt kántálja, hogy

az EU-tagságra a magyarországi szélsőjobb megfékezése cél-

jából van szükség, politikai ellenfeleit pedig az uniós tagság

konok ellenzőinek maszkírozza, egy idő után hajlamos lesz

az Európai Uniót a Legfőbb Jóval azonosítani. Ha pedig a ko-

alíció – fenti kampányával saját magát is becsapva – min-

denáron meg akar felelni Brüsszelnek, akkor a kormány és

miniszterei ahelyett, hogy az EU-s szabályok rugalmas hazai

alkalmazásán, netán testreszabásán törnék a fejüket, még a

szelíd ajánlásokat is kőbe vésett dogmaként értelmezik. 

Valahogy így válhatott mindenhatóvá a Szalay utcában a

„bolognai folyamat” azon tézise, amely szerint a főiskola ne

legyen más, mint az egyetem első három évfolyama. Pedig ti-

zenhét év tanulás után másfél perc gondolkodás is elég, hogy

rájöjjünk az ötlet hibájára: az egyetemek első három évéből

legalább kettőben alapozó tárgyakat oktatnak, tehát olyas-

mit és olyan mélységben, ami a főiskolai szintű tudáshoz túl

sok. És minek a kárára? A szaktárgyak kárára, amelyekből

így a kelleténél kevesebbet tanulhatnak a főiskolások, tehát

a szakma napi gyakorlatát majdan végző szakemberek. Ezt

a triviális ellentmondást hónapokon keresztül megkerülte a

média: szapulták és dicsérték a bolognai folyamatot eleget,

csak éppen legfőbb születési hibáját nem kifogásolták. A fi-

gyelmetlenséget némiképp menti, hogy a felsőoktatási tör-

vény ezer más, politikailag látványosabb sebből is vérzett,

például két lábbal tiporta az egyetemi autonómia intézmé-

nyét. Nem véletlen, hogy a szöveg az Alkotmánybíróságnál

landolt, méghozzá a köztársasági elnök – mint ismeretes,

„civilben” jogászprofesszor – kezdeményezésére.

Ráadásul a bolognai folyamatról szónokló minisztérium

által a fenti színvonalon megidézett EU árnyékában újabb

elbocsátási hullám söpört végig a végsőkig ellehetetlenített

felsőoktatáson. (A korábbi tömeges elbocsátások is a szo-

cikhoz és liberálisokhoz fűződnek, értékrendjük nagyobb di-

csőségére.) Az elmúlt tizenöt évben a diákok száma három-

szorosára nőtt, a tanároké viszont szinten maradt. A tan-

órák lerövidültek, a nyelvoktatás kiszorul, a krediteket vadá-

szó diákok maguk is űzött vadként, egymástól elidegenedve

loholnak az állatorvoslástól a hermeneutikáig mindent ok-

tató egyetemek folyosóin. Igen, ma már szinte bármelyik tu-

dományág megfér bármelyik egyetemünkön. Nem csak a

középkori „universitas” fogalom erőszakolt újjáélesztése kö-

vetkeztében, hanem azért, mert a végsőkig megalázott taná-

rok egymásnak helyet szorítva próbálják túlélni miniszterük

hagymázos lázálmait.

Mindeközben az EU-t nem csak szólamokban megbecsü-

lő diákok Bécsbe és Londonba indulnak, az ottani, szét nem

vert egyetemekre. Hogy többnyire visszajönnek? Az már nem

az oktatási miniszter baja.

Hanem a foglalkoztatásukért felelős miniszteré.

– PÁKOZDI IMRE

N



zeretnénk néhány jó tanáccsal el-

látni, mire érdemes időben odafi-

gyelni ahhoz, hogy a nyár, a nya-

ralás valóban gondtalan szórakozás, a

kalandok és a szerelem időszaka legyen.

Figyelj oda, és ne hagyd, hogy az elfelej-

tett vagy elveszett fogamzásgátlód elve-

gye a románc ízét. Nem kívánt bébi,

vagy bármilyen nemi betegség megkese-

rítheti a nyár összes emlékét – figyel-

mezteti olvasóit a www.tiniambulan-

cia.hu, a tizenévesek szexuális nevelésé-

ért felelős portál. E honlap csak egy ré-

sze annak a hálózatnak, mely országszer-

te számos helyszínen várja az ivarérett if-

joncokat szexuális tanácsadás, „baleset”

esetén pedig elsősegélynyújtás (vö.: ese-

mény utáni tabletta) céljából.

ORÁLIÁK

E honlapon fórum rovat is található,

ahol az érdeklődők kilétük felfedése

nélkül oszthatják meg a nemi élettel

kapcsolatos gondjukat-bajukat egy

ugyancsak névtelenségbe burkolózó

orvossal. E rovatban találtuk a követ-

kező gyöngyszemet, melynek olvastán

Veres Pál, a szocializmus évtizedeinek

utolérhetetlenül perverz szexológusa

alighanem mind a tíz ujját megnyalná

a gyönyörűségtől. „Ha egy fiút kielégí-

tek a számmal, és sperma kerül a szám-

ba, majd csókolózunk, utána meg ő

elégít ki nyelvvel, teherbe eshetek?” –

kérdezi egy lány a doktor bácsitól, mi-

re „tinidoki” sajnálattal közli a szomo-

rú igazságot: még az is lehet. De nem

elégszik meg ennyivel, hanem a 17 éves

lány kérésére közli, hogy a fogamzás-

gátló háromhavi adagjának ára 3500-

5000 forint, de egyébként is, minden

alkalmat megragad, hogy a fórum ifjú

látogatóinak minduntalan a figyelmé-

be ajánlja az antibébi tablettákat, mint

a fogamzásgátlás szerinte leginkább

üdvözítő módszerét.

Találós kérdésünk viszont a követke-

zőképpen hangzik: egy tizenéves bak-

fisnak feltétlenül a javára válik-e, ha

nyakló nélkül tömi az arcába a fogam-

zásgátló szereket, és általuk folyamato-

san hormonbombákat juttat a szerve-

zetébe? És nem is csak az elhízás sokat

emlegetett lehetőségére gondolunk

(ami a gyártók szerint a mai készítmé-

nyeknél már elhanyagolható veszély),

hanem például arra a tényre, hogy

napjainkban a magyar párok nem ke-

vesebb, mint 12–14 százaléka  ha akar-

na sem tudna örülni a gyermekáldás-

nak. Részben talán éppen a korábban

huzamos ideig szedett fogamzásgátló

szerek – vagy még inkább a későbbiek-

ben tárgyalt abortusz – következmé-

nyeként; arra pedig az orvostudomány

még mindig nem tud megnyugtató vá-

laszt adni, hogy a szülők által évtizede-

kig nyeldekelt antibébi tabletták hatá-

sa mennyiben jelentkezik esetleges

Az elmúlt hetekben a tinimagazinok egymással vetélked-

ve igyekeztek felkészíteni olvasóikat, hogyan nézzenek a

nyári hónapokban várható szexuális kalandok elébe. Az

Ufi sem akar lemaradni e nagy tanácsadási versenyben,

így az alábbiakban a szerelmi légyottokról és nem várt kö-

vetkezményeikről fejtjük ki véleményünket. Előre szólunk:

fenntartásokat fogalmazunk meg a fogamzásgátlókkal

szemben, és keresztény fundamentalistákat megszégyení-

tő módon fogjuk elítélni az abortuszt. 
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Lenni vagy nem lenni

F
o

tó
: 
M

T
I/

S
á
n

d
o

r 
K

a
ta

li
n

Nyári tanácsok életről, halálról • Tabuk nélkül 
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meddőségi problémaként a következő

nemzedék életében.

„Tinidoki” szemlátomást nem ad az

ilyen szempontokra – amit mindjárt

jobban értünk, ha tudjuk, hogy a hivat-

kozott honlap az Organon gyógyszer-

gyár támogatásával működik. Vagyis él-

ni kell a gyanúperrel, hogy a portált fel-

keresők nem feltétlenül valamiféle fi-

lantróp vállalkozás kedvezményezettjei

lesznek, hanem a minél nagyobb üzleti

sikerben érdekelt gyógyszergyártók ily

módon is igyekeznek kinevelni termé-

keik újabb és újabb fogyasztóit.

EGY KÍMÉLETES MÓDSZER

És mi történik, ha bekövetkezik a „bal-

eset”? A tiniambulancia arra is tud meg-

oldást. Amint előzékenyen közli olvasó-

ival, Magyarországon a 12. hétig lehet

kérni a terhesség megszakítását, s mind-

járt ismerteti is a hazánkban leggyak-

rabban alkalmazott eljárás mibenlétét.

„A beavatkozás lényege a terhes méh

tartalmának kiürítése, a beágyazódott

terhesség eltávolítása. A beavatkozást

igyekszünk a legkíméletesebb, a legkeve-

sebb késői szövődményt eredményező

módszerrel elvégezni. Napjainkban a vá-

kuumszívásos módszert alkalmazzuk,

előtte szükség esetén a méhszáj gyógy-

szeres előtágításával” – írja a honlap.

Nos, ez az árulkodóan finomkodó leírás

mindenképpen kiegészítésre szorul. A

„terhes méh tartalma” megfogalmazás

mögött például nem mást, mint egy, az

önálló emberi életre készülődő lényt

kell értenünk. Hasonlóképpen: az

amúgy értelmetlen „beágyazódott ter-

hesség” szóösszetétel néhány hét eltel-

tével már egy kézzel, lábbal ellátott

miniembert takar, melynek a fogantatás

utáni első hónapra ver a szíve, a hatodik

hét után agya elektromos hullámokat

bocsát ki, a második hónap végére pe-

dig valamennyi szerve működik.

A tiniambulancia által a lehető legkí-

méletesebbnek nevezett eljárás pedig a

következőképpen zajlik. Az abortőr –

ez esetben talán ne nevezzük orvosnak,

jó? – lebénítja a méhnyak záró izom-

gyűrűjét, majd miután azt szétfeszítet-

te, a méhbe juttat egy késszerűen éles

végződéssel ellátott műanyag csövet.

Ezen alkalmatosságon keresztül, dara-

bokra tépve kiszívja „a méh tartalmát”,

majd hasonló módszerrel távolítja el a

méhfalba gyökerezett méhlepényt.

Testet, lelket megviselő eljárás, s efelől

a honlap sem hagy kétséget, midőn

„legkevesebb késői szövődményt” em-

leget. Ezek szerint tehát az abortusz-

nak vannak szövődményei, vonhatjuk

le – az igazságnak megfelelően – a kö-

vetkeztetést. Azok mibenlétéről vi-

szont nem sokat tudhat meg a honlap

nyájas olvasója, pedig, véljük, bármifé-

le felelős döntésnek előfeltétele, hogy

az illető tisztában legyen tette körül-

ményeivel és következményeivel. Pél-

dául, mint már utaltunk rá, azzal, hogy

mi is az a valami, amit a nő eltávolít a

méhéből. A testének része, amely felett

szabadon rendelkezhet? Aligha, hiszen

– tisztáztuk – önálló szervekkel ellá-

tott, kétségtelen élőlényről van szó.

Ember? No, itt a bökkenő, mert bár

még a legmegveszekedettebb abor-

tuszpártiak sem tagadják, hogy élő lén-

nyel állunk szemben, az emberré válás

feltételéül ők a születést határozzák

meg. Amint azonban az életvédők nem

győzik hangsúlyozni, a megtermékenyí-

tés és a világra jövetel között – beleért-

ve a születést is – egész egyszerűen

nincs olyan határpont, amely a fejlődés-

ben olyan minőségi ugrást jelentene,

hogy bárki azt állíthatná: hoppsza, itt

még nem emberi életről van szó, a kö-

vetkező pillanatban viszont már igen.

Ebben a – mi szívünkhöz közel álló –

értelmezésben a születés csak egy ese-

mény az ember fogantatástól kezdődő

életében, melyet a világra jövetel után

további testi, lelki, szellemi fejlődés kö-

vet, mígnem a testi érés a 23 huszon-

három éves kor tájára be nem fejeződik.

CSODÁLAT ÉS MEGDÖBBENÉS

De tovább megyünk. Tegyük fel, hogy

csak a születés pillanatától beszélhe-

tünk emberi lényről. Ez esetben illő

tisztelettel kérdezzük: mi a búbánatos

fityfene az a valami, ami kilenc hónapig

az anyaméhben készülődik a világra jö-

vetelre? Kobold? Erdei manó? Előem-

ber? És ha ezek közül bármelyik is len-

ne, miféle erkölcs nevében lehetne azt

elpusztítani? Úgy véljük, az élet sokkal

nagyobb csoda ahhoz, hogy csak úgy

játszani lehessen vele. Azt is erősen

gondoljuk, hogy ez nem hit vagy

nemhit kérdése. Amit eddig írtunk, az

– ha felelősen, logikusan és elfogulatla-

nul gondolkodik valaki – ugyanúgy

tartható Istent ismerő és szerető em-

bernek, mint a túlvilági léttel nem szá-

moló felebarátunknak. Ahogy egy élet-

védő honlapon olvasható: „Az életet

választom, mert ha belegondolok,

hogy milyen hihetetlenül kicsi esélye

volt annak, hogy egy ilyen fantasztikus

lény csak úgy kialakult az anyagból,

azonnal belátom, hogy mennyire vi-

gyázni kell erre az értékre. A hívők kön-

nyen elintézik azzal, hogy Isten terem-

tette az embert, de én ebben nem hi-

szek, ezért engem sokkal nagyobb cso-

dálattal és megdöbbenéssel tölt el,

hogy mégis létezik.”

Ha pedig ez így van, akkor nem az az

első kérdés, hogy hányadik hétig enge-

délyezik az abortuszt, de még csak nem

is az, hogy mennyibe kerül a fogamzás-

gátló tabletta. Mindenekelőtt azok a –

párkapcsolattal, a teljes testi szerelem-

re való érettséggel kapcsolatos – kér-

dések várnak felelős válaszra, amelyek

„tinidokinak” és társainak még csak az

eszébe sem jutnak.                 – ZS. ZS.

t é m a
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Úgy véljük, az élet sokkal

nagyobb csoda ahhoz, hogy

csak úgy játszani lehessen vele.

Azt is erősen gondoljuk, hogy ez

nem hit vagy nemhit kérdése



A magyarok leginkább a házasság intézményében bíznak, a tavalyi győz-

tes postával szemben – derül ki az egyik tekintélyes nemzetközi magazin

2005-ös felméréséből. Ennek ellentmond, hogy idén is csökkenő tenden-

ciát mutat a házasságok számának alakulása. Az UFi házasságügyi főcso-

portfőnökségének munkatársai az okokat és az okozatokat kutatták. 

Ásó, kapa, nagyharang
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JUVENTUS VENTUS

Nemrég látott napvilágot a Mobilitás

Ifjúságkutatási Iroda (leánykori nevén

a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet) Ifjú-

ság 2004 nagymintás ifjúságkutatásá-

nak gyorsjelentése. A tanulmány nem

előzmények nélkül való, hisz hasonló

keretekben már 2000-ben készült egy

felmérés. Cikkünk jelen fejezetében a

kutatás családi állapotra és házasságra

vonatkozó eredményeit elemezzük.

Annyi az első pillanatban megállapít-

ható, hogy a vizsgált 15-29 éves kor-

osztályban a házasulási kedv az elmúlt

négy évben nem nőtt, sőt… Ennek ter-

mészetesen több összetevője van.

Egyik fontos jellemvonása a fenti kor-

csoportnak, hogy a tanulásban töltött

idő a rendszerváltoztatás óta jelentő-

sen megnövekedett, valamint az első

munkába állás időpontja is kitolódott.

Természetesen mindez késlelteti a tar-

tós partnerkapcsolatok kialakítását, a

nagy Ő megtalálását és az önálló élet-

kezdést. A másik, és itt már nem de-

mográfiai és tanulási, hanem inkább

életmódbeli változások vannak a hát-

térben, hogy ebben a korosztályban is

visszaszorulnak a formális házassági

kapcsolatok, és helyette egyre-inkább

kerülnek előtérbe az élettársi kapcso-

latok. Az Ifjúság 2004 adatai szerint a

15-29 éves korosztály közel 70 százalé-

ka nőtlen vagy hajadon, 17 százalékuk

él házastársi, 14 százalékuk pedig élet-

társi kapcsolatban. Az Ifjúság 2000 ku-

tatáshoz képest a nőtlenek vagy haja-

donok aránya érdemben nem válto-

zott, de a tartós kapcsolatokban élők

között jelentős átrendeződés követke-

zett be: 5 százalékkal csökkent a házas-

ságokban élők, és ezzel együtt 7 száza-

lékkal nőtt az élettársi kapcsolatban

élők aránya. 

NEMEK HARCA

A nemek harcában (jelen esetben a

boldogító igenek harcában) természe-

tesen itt, ebben a korcsoportban is a

nők állnak jobban. (Szerzőnk jelen for-

dulattal akarja kihúzni a feministák

férfiak elleni gyűlölettel teli méregfo-

gát. A témában lásd még a Magyar Na-

rancs mélyelemzését „Miért nincs a fe-

z esküvő első számú kelléke az a férfi vagy nő,

akik elvállalják, hogy örök hűséget fogadnak a

másiknak. Előfordul, hogy ez az első lépés, hiszen

az eljegyzés akkora lelki megterhelést jelent, hogy a házas-

ságkötésre a lelkesedésnek csak morzsái maradnak az ifjú

párban. Ilyenkor pótolják a lendületet a szülők, testvérek

és más rokonok, valamint a bulizni vágyó barátok.

A lelkesedés sokszor együtt jár a segítséggel, ezért aján-

latos az esküvőhöz szükséges eszközök beszerzését, vala-

mint a szervezés feladatait és költségeit kiosztani a ké-

szenlétben álló, megbízható ismerősökre. 

A legolcsóbb esküvő: a szekrényből előbányászott fehér

ruhában és egy használt öltönyben, lakásban tartott ün-

nepléssel (virsli, bor), akár tízezer forintból is megúszható.

A további igények százezresével nőnek. Az esküvői ruha-

kölcsönzés a menyasszonynak Budapesten 70-120.000 fo-

rint, férfi öltöny szabónál kb. ugyanennyi. A cipővel nem

érdemes vacakolni, úgysem találunk „későbbishordható”

darabot. Ajánlott a legolcsóbb, műbőr változatot válasz-

tani, ami aránylag jól néz ki, hisz ez akár ötezer forintból

megúszható. A fátyol, nyaklánc, korona, valamint a cso-

kor és az egyéb kellékek összértéke elérheti a százezer fo-

rintot. A hajpróbák és az utolsó simítások ára is húsz-hat-

vanezer forintra taksálható. Gyűrű 10-200.000 forintba

kerül, attól függően, hogy konfekció gyártmányú arany

karikagyűrűt vagy egyedileg elkészített platina, csapágy-

hangulatú gyűrűt választunk gyémánt-berakással, saját

kézírás szerint gravírozva. 

Nem olcsó a szexis fehérnemű sem, ráadásul az ifjú férj

számára titok marad, hisz éjfélkor átöltözik a menyasz-

szony a menyecskeruhába, a piros ruhaköltemény alá pe-

dig nem illik a fehér alsónemű. A nászéjszakán a feleség

piros változatát kapja kézhez a vőlegény, amely előkészí-

tése újabb költségekbe veri a családot. A bolondító vörös

szett (ruha, stóla, fehérnemű és cipő) árai megegyeznek a

fehér változattal.

A vacsora vendégenként 3-10 ezer forintba kerül, vidéki es-

küvő esetén a szállás ugyanennyi. Hidegtálas megoldás, sörrel,

borral az olcsó változat, a nyárson pörgetett malac és több fo-

gásos, szarvasraguleveses lakomának borsosabb az ára.

A hangulatot rábízhatjuk egy zenegyűjtő ismerősre, aki

másolt CD-lemezekkel ingyen-dj lehet egész estére. Az

élőzene olcsóbb változata az ötvenezer forintos „Macska-

jaj” hangulatú  cigánybanda, az ismertebb zenekarok akár

félmillió forintot is kérhetnek.

Összességében egy szűk körű, nem felvágós lakodalom

is egymillió forintba kerülhet, de egy kisebb lakás árát is

elverhetjük életünk legboldogabb estéjén.

– SKRABSKI FRUZSINA

A fiatalok családok állapot szerinti megoszlás

(százalék)

nőtlen/hajadon házas élettárssal él

ifjúság 2004

ifjúság 2000

forrás: Ifjúság 2004

A
Esküvő, te drága



ministáknak hüvelyi orgazmusa?” cím-

mel.) A férfiak és nők családi állapotá-

ban természetesen ebben a korcso-

portban is kimutathatóak a különbsé-

gek. A férfiak 76, a nők 61 százaléka

nőtlen vagy hajadon ebben a korban.

A nők 17 százaléka élettársi, 22 száza-

léka házastársi kapcsolatban él. A férfi-

aknál 11:12-re az élettársi kapcsolat a

nyerő a házasság rovására. Az átlagos

házasságkötési életkor 22 év, a nőknél

ez 21,65 év, a férfiaknál 23,41 év. Mind-

ebből több tanulság is levonható. A

nők ebben a korosztályban is jobban

igyekeznek a tartós kapcsolat kialakí-

tására és ezen belül jobban preferálják

a házasságot. A férfiak inkább kivár-

nak, de ha mégis beadják a derekukat,

inkább élettársi kapcsolatot választa-

nak. (Mindehhez szerzőnk a feministák

haragjától félve teszi hozzá, hogy még-

iscsak a nők a társadalom szervezésé-

nek motorjai, a férfiak ebben a játsz-

mában csak a lengéscsillapítók szere-

pét töltik be.) 

BUDAPESTEN MINDEN KICSIT MÁS

Érdekes, de korántsem meglepő,

hogy míg vidéken a fiatalok mintegy

harmada, addig Budapesten csak a

negyede él tartós kapcsolatban.

Mindezen belül szinte természetesen

tűnik, hogy Budapesten egyértelmű-

en az élettársi kapcsolat a kedveltebb

(16 százalék), vidéken pedig inkább a

házastársi kapcsolat dívik (20 száza-

lék). Mindezek mellett érdekes jelen-

ség, hogy vidéken is jelentősen, sőt a

Budapestinél jelentősebben csökken

a házasulási hajlandóság. 2000-hez

képest Budapesten 3 százalékkal,

míg a községekben lakó 15-29 évesek

körében 7 százalékponttal csökkent

a házasok aránya. A különböző tele-

püléstípusokat vizsgálva az is megál-

lapítható, hogy minél kisebb lélek-

számú településről van szó, annál

alacsonyabb az átlagos házasságkö-

tési életkor, a legmagasabb Budapes-

ten, itt 23 évnél egy kicsivel maga-

sabb.

GYERMEK, BEVÁLLALOD?

Bár nem kapcsolódik szorosan a témá-

hoz, mégis szükségesnek érezzük, hogy

a fiatalok gyermekvállalási kedvét is

megvizsgáljuk. Az Ifjúságkutatás 2004

szerint a 15-29 éves korosztály egyötö-

dének van már gyermeke. Ez 2000-hez

képest három százalékpontos csökke-

nést jelent. A gyermekek kétharmada

házastársi kapcsolatban, egynegyede

élettársi kapcsolatban élő szülőkkel

nevelkedik, míg 11 százalékukat egye-

t é m a
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Hány gyermeke van? 2000-ben és 2004-ben

(százalék)

egy gyermeke
van

nincs
gyermeke

három 
vagy több
gyermeke

van

két gyermeke
van

forrás: Ifjúság 2004
ifjúság 2004

ifjúság 2000

HIRDETÉS

folytatás
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dülálló szülő neveli. A vizsgálat során

tapasztalt alacsony gyermeklétszámot

elvileg ellensúlyozhatja, ha a fiatalok

későbbiek során mégis vállalnak gyere-

ket. Az ezirányú vizsgálat az alábbi

eredményeket hozta: A 15-29 éves kor-

osztály 18 százaléka jelentette ki hatá-

rozottan, hogy nem tervez (további)

gyermeket. A körülményektől teszi

függővé 4 százalék, míg több mint há-

romnegyedük tervei között szerepel a

gyerekvállalás. Mindent összevetve a

gyermekvállalási hajlandóság alacsony.

Ez demográfiai szempontból nem túl

kecsegtető, az amúgy is elöregedő ma-

gyar társadalmat tekintve. Lassan el-

úszni látszik az az esély, amellyel a

Ratkó-korszak gyermekeinek gyerme-

kei (azaz az 1973–76 közötti baby-

boom „termékei”) megállíthatták vagy

lassíthatták volna a magyar társada-

lom fogyását. 

KÜLÖNC KOLONCCAL

A fentebb vázolt hervasztó adatokból

egyértelműen kitűnik, hogy a ’89–90-es

nagy átalakulás alapjaiban változtatta

meg a házasság intézményéhez, illetve

a gyermekáldáshoz fűződő társadalmi

viszonyt. A fogyasztói kultúra maga-

tartási normáit legpontosabban a kü-

lönböző termékek televíziós reklámjai

tolmácsolják. Az ettől való eltérés kön-

nyen kiválthatja a különcöknek kijáró

borzongással vegyes ámulatot. Figye-

lemreméltó példája ennek az a Volks-

wagen német autógyártó óriáscég,

mely a családi egyterűeknek nevezett

kocsik piacán azzal próbálja erősíteni

pozícióit, hogy reklámjába a „ha sok a

barátod, az sem baj, ők is beférnek” ki-

tételt fűzte be. A Nissan Micra pedig a

szexet, mint marketingeszközt használ-

ja. Utóbbiról a reklámipari szaklap

elemzője így vélekedik: „Az ösztönök

cirógatása tehát stratégiai szempont-

ból telitalálatként értékelhető, amihez

akár még az erősen Elemi ösztön

utánérzetet ébresztő FBI-szerű kihall-

gatási jelenet is passzolna…” Az ilyetén

örömszerzés eredménye tehát maxi-

mum egy autó. Így nyer új értelmet a

„kicsi vagy kocsi” Kádár-kori szlogenje.

Az italok és különböző kozmetiku-

mok reklámjai is olyan életérzést su-

gallnak, melyet legpontosabban a Co-

ca-Cola termékcsalád írt le a Haverok,

Buli, Fanta „szentháromságával”. Ezen

reklámok célközönsége éppen a társa-

dalom elöregedő korfájának javítására

hivatott 18–35 éves korosztály. 

A hangsúlyváltásra lehet példa,

hogy míg a ’80-as évek közepén a Ma-

lév kisgyerekkel reklámozta szolgálta-

tását („odafenn, idelenn ugyanaz a fi-

gyelem”), addig a piaci viszonyok kö-

zött már az igazi fizetőképes keresletre,

az üzleti és turisztikai utasokra gyúr. 

A Nivea fiataljai kikelve az ágyból fe-

hérneműben pózolnak, befújják magu-

kat a termékkel, a klip smárolással ér

véget. A szoba hátterében rendetlen-

ségnek, nota bene gyerekjátékoknak

nyoma sincs. 

A fiatalság és dinamizmus olyan va-

rázsszavak, melyeket a sikeres gyártó cé-

gek előszeretettel tűznek zászlajukra. A

vállalati himnuszok terjedése is a mun-

kahelyhez való családias kötődést erősí-

tő faktor. A hivatalos munkaidőn túli

összetartások, bulik ugyancsak az

„enyém” vagy teljes embert kívánó érze-

tét erősítik, mely azonban nem két em-

ber, hanem munkavállaló és munkaadó

között „bimbózik”, ez pedig a munka vi-

lágán kívül eső szféra visszaszorításával

jár. Ha ilyen keretek között létre is jön

párkapcsolat, annak tartósságát deter-

minálja a leszűkült privátszféra. 

A hervasztó adatokból 

egyértelműen kitűnik, hogy 

a ’89–90-es nagy átalakulás

alapjaiban változtatta meg 

a házasság intézményéhez, 

illetve a gyermekáldáshoz 

fűződő társadalmi viszonyt.
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HIRDETÉS

VAJÚDÁS

A piac farkastörvényeire válaszul szüle-

tett meg a maga suta formájában az

esélyegyenlőségi törvény, mely ugyan

védeni próbálja a gyermekeket vállaló

női munkaerőt, munkát keresőket, ám

a látens diszkriminációra nem nyújt

megoldást. Az önmaguk és családjuk

boldogulását előmozdítani akaró fiatal

anyukák számára embert próbáló,

mégis ösztönző lehetőség, hogy a gyes

ideje alatt az újabb diploma megszer-

zése tandíjmentes. A rendkívül ala-

csony születésszám miatt azonban ez is

inkább a gesztusok, mint a nagy refor-

mok közé sorolandó. 

Pedig abban nincs vita, hogy a hely-

zet drámai. A KSH előzetes adatai sze-

rint 2005 első négy hónapjában 31700

gyermek született, miközben 48500 em-

ber halt meg. Ebben az esztendőben

3%-al többen haltak meg, mint az előző

év azonos időszakában. A népesség-

csökkenés dinamikáját nem rontja, de

nem is javítja, hogy áprilisig valamivel

több gyermek született. Ez a minimális

emelkedés azonban a Fészekrakó prog-

ram valódi paramétereinek ismeretében

aligha tekinthető tartósnak. A kedvező

családpolitikai döntések beharangozá-

sának tudható be az is, hogy a vizsgált

időszakban 270-el több házasság kötte-

tett. Miután azonban nyilvánvalóvá

vált, hogy a Gyurcsány-kormány mene-

telése során a családpolitikai lépést a

normatív alapon kiosztható családi

pótlék emelésével letudta, nem marad-

tak illúziók a nagy áttörést illetően. Pe-

dig egy másik lépés keretében, az adó-

rendszer átalakításakor lehetőség adó-

dott a személyi jövedelemadó koncep-

ciójának újragondolására. A gyermek-

vállalásra komoly ösztönző erővel hat-

hat ugyanis a jobboldal vesszőparipája-

ként számon tartott családi adózás be-

vezetése. Ez ugyanis az eltartottak szá-

mának arányában mérsékelte volna a

közterheket; a gyermek, mint az állam

hosszú távú, ám megtérülő befektetése-

ként jelenhetett volna meg. 

Jelen állapot szerint a Magyar Köz-

társaság közigazgatási határain belül

10 millió 88 ezer fő él. Épp 16800 fő-

vel kevesebb, mint egy évvel koráb-

ban. Mivel eddig nem sikerült a há-

zasságkötések ösztönzése, és vele szo-

ros összefüggésben a gyermekvállalási

kedv felkeltése, ezért az egyetlen le-

hetőség a népességfogyás lelassításá-

ra a határon túli magyarok letelepe-

désének és a magyar állampolgárság

megszerzésének könnyítése. Bár a

döntés nemzetgazdaságra gyakorolt

hatása pozitív, a társadalom egyre

torzuló szerkezetét nem befolyásolja.

Amíg a többségi vélemény csupán

egy papírfecnivel egyenértékűnek fo-

gadja a házassági anyakönyvi kivona-

tot, amíg a kettő vagy ennél is több

gyermek vállalása egyet jelent az élet-

minőség számottevő romlásával, ad-

dig könnyen magyarázható a Bébi

tusfürdő televíziós reklámszlogenje is:

„Baba csak egy van, az egész család-

nak”.                              – A. B., H. Z.



tóbbi egy esetleges második pol-

gári kormányzás idejére a lényegi

értékek megőrzése mellett a ko-

rábbinál pragmatikusabb és fókuszál-

tabb diplomáciát sejtet.

A sokak által meglepő fordulatként

értékelt Orbán-vizitre valójában egy

több hónapos folyamat betetőzéseként

került sor, amelyet izraeli politikusok bu-

dapesti látogatásaikor kölcsönös érdek-

lődés alapján megejtett kapcsolatfelvétel

előzött meg. A sekélyes és mára szinte ki-

zárólag az aktív résztvevők megélhetését

szolgáló „zsidókérdés” mindkét oldali hí-

veinek bánatára bebizonyosodott, hogy

Izraelben Magyarországot nem a fenti

erőltetett dichotómia szemüvegén ke-

resztül nézik. Tárgyalófelei korántsem

afelől kérdezgették Orbán Viktort, hogy

miért, mikor és hányszor szólította fel a

polgári köröket a Demokrata előfizetésé-

re, e pitiáner itthoni viták ugyanis felte-

véseinkkel ellenben teljességgel hidegen

hagyják az izraeli közéletet. Ott a nem-

zetpolitika legfőbb ellensége az utóbbi

évtizedben új lendületet kapott, elsősor-

ban nyugat-európai és a baloldalhoz köt-

hető Izrael-ellenesség, amely a paleszti-

nok vélt vagy valós sérelmeinek kiakná-

zása révén a világ közvéleményének sze-

mében igyekszik ellehetetleníteni Jeru-

zsálem katonai és politikai céljait. Mint a

legtöbb gerillaellenes hadviselésre kény-

szerülő állam, Izrael már most is

imázskatasztrófával küszködik, amely-

nek következtében elutasítottsága Euró-

pában különösen szembeötlő méreteket

öltött. A folyamat megfordításáért indí-

tott offenzív ellenkampány célterülete is

elsősorban az Európai Unió, s tekintettel

az uniós külpolitikai egyeztetési mecha-

nizmusra, nem mindegy, hogy Magyar-

ország milyen álláspontot képvisel az EU

mindenkori Közel-Kelet-politikájának ala-

kításakor – innen az izraeli diplomáciai

érdeklődés hazánk iránt. Azt pedig nyil-

ván Jeruzsálemben is tudják: a jövő tava-

szi országgyűlési választások után köny-

nyen előállhat az a helyzet, hogy a Fidesz-

nek immár kormányról kell foglalkoznia

a témával. Mindemellett Orbán szavai-

nak súlyát az is növelte, hogy egyes ese-

tekben hangsúlyozottan az Európai Nép-

párt egyik alelnökeként nyilatkozott.

A magyar közéleten nevelkedett

elemzők Orbán Viktor látogatását ter-

mészetesen leginkább ügyes belpolitikai

húzásként értékelik, amellyel a Fidesz el-

nöke egyszer s mindenkorra ki akarta

húzni a talajt azok lába alól, akik pártját

antiszemitizmussal vádolják külföldön és

idehaza. Bár felesleges tagadni e szem-

pont szerepét, hiba lenne kötelezően le-

tudott protokoll-vizitről beszélni. Orbán

ugyanis a közel-keleti helyzetet érintő

kinti nyilatkozataiban nem érte be az

ilyenkor szokásos, patikamérlegre tett

frázisok puffogtatásával – támogatjuk a

békefolyamatot, a „két állam” megoldást

stb. –, hanem bizonyos kérdésekben óva-

tosan ugyan, de markáns pozíciót foglalt

el. Például hangsúlyozta: az EU-nak ki kell

tartania azon álláspontja mellett, hogy

minden lehetséges eszközzel meg kell

akadályozni Irán nukleáris hatalommá

válását. Tudvalévő, hogy e téma Jeruzsá-
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Fidesz elnöke Szilvan Salom külügyminiszter, a kormányzó jobbolda-

li Likud egyik kulcspolitikusa meghívására érkezett négynapos láto-

gatásra Izraelbe. Programjának hivatalos részeként találkozott a poli-

tikai élet meghatározó szereplőivel, a külügyminiszter mellett többek között

Binjamin Netanjahu pénzügyminiszterrel – akit sokan Saron utódának tarta-

nak a miniszterelnöki székben –, illetve a Sinuj ellenzéki párt vezetőjével, a

magyar származású Tomi Lapiddal. A látogatás a gesztusok jegyében zajlott:

Orbán Viktort a Knesszetben történt látogatásakor a törvényhozás elnökén

kívül külön köszöntötte Yehud Olmer első miniszterelnök-helyettes. A Fidesz

elnöke tárgyalt az izraeli üzleti elit meghatározó szereplőivel, és találkozott a

mintegy kétszázezresre becsült – nagyobbrészt egyébként a történelmi Ma-

gyarország elszakított területeiről elszármazott – izraeli magyarajkú közösség

képviselőivel. Orbán Viktor természetesen ellátogatott Palesztinába is, ahol

fogadta Mahmúd Abbasz, a Palesztin Hatóság elnöke. Érdemes megemlíteni,

hogy a Palesztin Hatóság mellett  az Orbán-kormány idején, 2000-ben nyitott

a Magyar Köztársaság diplomáciai képviseletet Ramallahban.          – B. L. CS.

Bel- és külpolitikai szempontból egyaránt huszáros

rohamnak tűnik Orbán Viktor júniusban megejtett izraeli

látogatása. A jelek szerint a Fidesz semmit sem bíz a

véletlenre: a látogatás nem csak a mesterkélt hazai anti-

szemita-vita által nyitott támadási szöget volt hivatott

zárni, de illeszkedett az ellenzéki párt újabban tapasztalt

aktivista külpolitikai irányvonalához is.

Lépésváltás a Fidesz
külpolitikájában?

Orbán Viktor IzraelbenU

A
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lemet fokozottan aggasztja, s a teheráni

atomprogram megítélésében az Egyesült

Államok és az EU között sincs összhang:

Washington az iszlám rezsim elleni kiro-

hanásaival jóval harciasabb álláspontot

képvisel, míg az európaiak megengedőb-

bek és a „rábeszéléses” rendezést támo-

gatják. (Ráadásul az iráni elnökválasztás

eredménye ismét a nemzetközi figyelem

fókuszába helyezheti a kérdést.) Orbán

nem kevésbé határozottan nyilatkozott

egy másik, sok vitát kiváltó ügyben, a

Hamasz terrorszervezet nyugati megíté-

lését illetően. Arra a pár nappal korábban

felröppent hírre reagálva, miszerint az

Európai Bizottság illetékesei tárgyaltak a

Hamasz „politikai szárnyával”, a Fidesz el-

nöke úgy fogalmazott: Izrael okkal kifo-

gásolja, hogy az EU bármilyen szinten

kapcsolatot tartson fel a terrorszerveze-

tek listáján nyilvántartott szerveződéssel.

A Fidesz elnöke tehát két kérdésben is

érezhetően az izraeli, illetve amerikai vé-

leményhez közelebb eső álláspontra he-

lyezkedett és ennek nyilvánvalóan a tár-

gyalásokon is hangot adott. Mi állhat en-

nek a hátterében? Minden bizonnyal az a

felismerés, hogy a magyar politikának

nem lehet feladata valamiféle elvont

„igazság” keresése a közel-keleti konflik-

tusban. E soktényezős stratégiai játszmá-

ban közvetlen magyar érdekek szerencsé-

re nem forognak kockán, s pár hazai, ma-

gát műértőnek gondoló publicista lelkes

érdeklődése ellenére valószínűleg nem

Budapesten húzzák majd meg a két ál-

lam végső határait. A magyar érdekek

képviselete ebben a helyzetben tehát

nem jelenthet mást, mint jéghideg prag-

matizmust – azaz, ha kell, az izraeli (és

amerikai) érdekek bizonyos fokú figye-

lembevételét ezekben a számukra fontos,

számunkra viszont nem sok relevanciával

bíró kérdésekben, cserébe saját nemzet-

politikai elképzeléseink legalábbis hallga-

tólagos elfogadásáért. 

Elutazása előtti nyilatkozatában Or-

bán Viktor úgy fogalmazott: „Van egy vi-

lágos külpolitikánk és nemzetstratégi-

ánk, amelynek a legfontosabb elemeit

szeretnénk [az izraeliekkel] ismertetni és

látok arra lehetőséget, hogy a magyar

nemzetstratégiai célok ügyében egyetér-

tés alakuljon ki.” 

Ne legyen kétségünk afelől, hogy a

magyar–izraeli reláció sokszorosan túl-

mutat önmagán – itt talán elég a

Likudot a washingtoni neokonzervatív

elithez, illetve az amerikai establishment

egészéhez fűző igen szoros szövetségre

utalni. Hozzátéve, hogy e szövetség 2001.

szeptember 11-e óta erősebb, mint vala-

ha (talán nem véletlen, hogy egyes infor-

mációk szerint Orbán mostani útját

élénk érdeklődés kísérte az amerikai dip-

lomácia részéről is). A Fidesz nyitása Izra-

el felé azon alapvetés elfogadását jelent-

heti, hogy Magyarországnak a maga kor-

látozott eszközei révén semmibe sem ke-

rül – az Európai Unió közös álláspontjá-

nak kialakításakor, a tagállamoktól elvárt

véleménnyilvánítás keretében – például

az iráni atomprogram vagy a Hamasz

kérdésében egy inkább Izrael-párti állás-

pont elfoglalása, ha e kiállás amerikai

részről közép- és hosszú távon megértést

eredményezhet a magyar nemzetpolitika

lépései iránt. Az 1998–2002 közötti pol-

gári kormányzás egyik külpolitikai tanul-

sága éppen az volt, hogy a hasonló lehe-

tőségek kiaknázatlanok maradtak, s ezért

a magyar nemzeti reintegrációs politikát

az ellenérdekelt felek – például a státusz-

törvény körül kibontakozott nemzetközi

hangulat- és sajtókampányban – sikere-

sebben igyekezhettek lejáratni, gyakran

éppen az antiszemitizmus vádjának su-

galmazásával. 

A nemzetpolitikai összefüggésre utal

az a Jeruzsálemben tett – Pozsonyban

nyilvánvalóan nagy lelkesedéssel foga-

dott – Orbán-javaslat is, amely szerint az

izraeli fél megfontolhatná a háborús bű-

nökért méltatlanul elítélt és az ötvenes

években csehszlovák börtönben meghalt

Esterházy Jánosnak a Világ Igazai közé

történő beemelését. A figyelem, amely a

tisói fasiszta Szlovákia parlamentjének a

mai napig nem rehabilitált, egyetlen ma-

gyar képviselőjére irányulhat – Esterházy

1942-ben egyedüli képviselőként szava-

zott a zsidók jogfosztása ellen – rést üt-

het azon a napjainkban is táplált és stra-

tégiai célokat szolgáló „kisantant” míto-

szon, amely a magyarság „csatlós” voltá-

val szemben a szomszéd államok antifa-

siszta tradícióit igyekszik kidomborítani

(és amely mítosz többek között a Benes-

dekrétumok „filozófiai” alapját képezi). A

délvidéki születésű Tomi Lapiddal létre-

jött találkozó hasonló okokból nyújtott

alkalmat a vajdasági magyarverések irán-

ti figyelemfelkeltésre és annak megerősí-

tésére, hogy e téren Budapest fellépése

igenis jogosnak tekinthető.

– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

t é m a

Orbán Viktor találkozott Kacav elnökkel budapesti látogatásán
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José María Aznar, maga is baszk

felmenőkkel is büszkélkedő nép-

párti kormányfő csaknem tíz évig

tartó következetes és szívós küz-

delemben elérte, hogy az ETA – történe-

tében már nem először –  nagyon  meg-

gyengült, és képtelen – vagy inkább nem

akar? – gyilkolni több mint két éve. 2000.

decemberében Aznar és a mostani balol-

dali kormányfő, José Luis Rodríguez

Zapatero paktumot kötött a közös ellen-

ség, az ETA terrorizmusa ellen. 2002-ben

pedig a néppárti miniszterelnöknek sike-

rült elérnie, hogy felvették a Batasunát a

terrorista szervezetek listájára, és a spa-

nyolországi párttörvény értelmében be is

vonták működési engedélyét.  Érzékeny

csapásokat mértek a szervezetre, és a

folytonos letartóztatásokkal sorra lakat

alá kerültek a legképzettebb ETA-tagok:

az utánpótlás képzői, a tagtoborzók, ta-

valy októberben a teljes, szabadlábon le-

vő vezérkar és a fegyverraktár nagy ré-

sze. A kitartó munka meghozta eredmé-

nyét, zavar keletkezett a legbelső veze-

tésben is, mert a gyanakvás légköre kerí-

tette hatalmába a szervezetet. De csak

rövid ideig. Mivel a spanyol és baszk biz-

tonsági és igazságszolgáltatási szervek

célba vették az ETA politikai szárnyát,

vagyis politikai szereplését, létét is, a lát-

szólag meggyengült ETA ravasz húzá-

sokhoz folyamodott. Ha ugyanis az ETA

nem vehet részt a politikai küzdelem-

ben, elveszíti kapcsolatát a nyilvánosság-

gal és lassanként elsorvad. Ezért 2003.

márciusában úgy játszották ki a baszk

parlamentben képviselőkkel rendelkező

Batasuna betiltását, hogy hirtelen más

nevet adtak neki, de a tagok ugyanazok

maradtak. Az igazságszolgáltatás mal-

mai pedig Baszkföldön is lassan őröltek,

mert ez a hatalmi ág autonómiát élve-

zett, és a helyi intézmények valahogy

nem igyekeztek végezni a dolgukat. Az

átnevezett Batasuna tagjai háborítatla-

nul élvezték mentelmi jogukat a baszk

parlamentben, egészen az áprilisi tarto-

mányi választásokig. 

Tavaly decemberben újabb váratlan lé-

pésre szánta el magát a Batasuna. Az év

végén szavaztak Juan José Ibarretxe terve-

zetéről (ő a baszk tartományi miniszterta-

nács elnöke). Alkotmányjogászok szerint

ez tulajdonképpen egy leendő baszk ál-

lam alkotmánytervezete, amely értelem-

szerűen több ponton sérti a jelenleg hatá-

lyos spanyol alkotmányt, ráadásul területi

elképzelései révén még a  Franciaország-

ban élő baszkokat is egyesíteni akarja.

Csakhogy nem jutottak ötről a hatra,

mert a Batasuna betiltásával politikai űr

keletkezett, a helyi autonóm parlament-

ben patthelyzet alakult ki. Tervezetének

elfogadási folyamatához Ibarretxe-nek ab-

szolút többségre volt szüksége, amit egye-

dül a  Batasunától kaphatott volna meg,

de hivatalosan nem tárgyalhatott vele.

Aztán mégis megkapta a bizalmat tőle, de

biztos, hogy politikai árért cserébe.

Ezzel a baljós előjellel tartották meg az

áprilisi tartományi választásokat, amelye-

ken a Batasuna gyakorlatilag már nem in-

dulhatott. És a Batasuna-ETA ekkor tette

meg legravaszabb lépését: egy jelentékte-

len, és addig ismeretlen szervezet kapta

meg szavazatait, az EHAK (Baszkföldi

Kommunista Párt), amely megszerzett ki-

lenc képviselőjével máris a  mérleg nyel-

vének szerepét játszhatta, és elmozdítot-

ta a holtpontról a baszkföldi helyzetet. A

választások két azonnali következménye:

Rodríguez Zapatero nem tudta megaka-

dályozni a helyi szocialisták segítségével,

hogy végleg kiüssék az ETÁ-t a politikai

életből, de azt sem, hogy  Ibarretxe mér-

sékelt nacionalistáinak helyébe lépve

megszerezze Baszkföldet, és így semlege-

sítse a baszk kormányfő tervezetét. A

baszk és a spanyol választópolgárok ekkor

még jobban összezavarodtak. Az EHAK az

ETÁ-hoz közeli eszméi, sőt kapcsolatai

miatt joggal juthatott volna  a Batasuna

sorsára, de Zapatero a választások előtt az

idő rövidségére hivatkozva nem indította

el a betiltási eljárást, és azóta sem tette

meg ezt. A spanyol politikusok nem elha-

nyagolható részének megrökönyödésére

május 17-én a madridi parlamentben a

kis nacionalista pártok támogatásával –

és az ellenzéki néppárt tiltakozásával –  a

baloldali kormányfő bejelentette, hogy

hajlandó tárgyalni a meggyengült ETÁ-

val. De csak abban az esetben, ha beje-

lenti, végleg felhagy a fegyveres harccal. 

Ám az ETA folytatja merényleteit –

csak idén tizenhétszer robbantott –, és

így is nyomást gyakorol a spanyol állam-

ra. Az ETA-áldozatok szervezeteinek

többsége felháborodva követeli a tárgya-

lási ajánlat visszavonását, és az ETA elleni

paktum következetes érvényesítését. 

Egyelőre hiába, mert úgy tűnik, az

ETA  előnyösebb helyzetbe került.

Baszkföldön a helyzet változatlan.        

– SOBIESKI TAMÁS

Spanyol vagy baszk politi-

kus legyen a talpán, aki vál-

lalkozik rá, hogy kibogozza

az egyre átláthatatlanabb

baszkföldi helyzetet, vagy

megoldást talál rá. 
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i más, ha nem Jean-Claude

Juncker, az Unió féléves soros

elnökségét január 1-jétől ellátó

Luxemburg miniszterelnöke tehetett

volna pontot az Unió költségvetési vitá-

jára? Juncker egyike azon kevés hivatal-

ban lévő európai miniszterelnöknek –

azon politikusi generáció tagja –, akik

még rendelkeznek vízióval szűkebb és

tágabb hazájuk jövőjét illetően. Ha az

integrációt ma még sikeresnek nevez-

zük, akkor azt az alapító atyáknak és a

70-és 80-as évek politikusainak köszön-

hetjük. A költségvetési tárgyalások má-

jus közepi állása alapján azonban na-

gyobb tételben senki sem fogadott vol-

na arra, hogy az egy hónappal későbbi

Európai Tanács ülésén az uniós minisz-

terelnökök megegyeznek az Unió fő tö-

rekvéseit és prioritásait 2013-ig rögzítő

hétéves költségvetési keretről. 

HIDEGZUHANY

Az Európai Alkotmány ratifikációjáról

tartott május 29-i francia és a három

nappal későbbi holland népszavazás

azonban olyan válságközeli helyzetet te-

remtett, amely a költségvetést egyfajta

szakítópróbává tette. A tárgyalóasztal-

nál ülő miniszterelnökök tisztában vol-

tak azzal: ha sikerül megállapodni, elejét

vehetik egy elhúzódó válságnak, ha

azonban üres kézzel és egyesek „üres

zsebbel” állnak fel az asztaltól, akkor

mély bizalmi, politikai, intézményi és

gazdasági válság alakulhat ki az integrá-

cióban. 

A csúcson a luxemburgi elnökség

mindent megtett a megállapodás eléré-

séért. Legutolsó kompromisszumos ja-

vaslatában a tagállamok kiadásainak fel-

ső összeghatára 2007–2013 között kö-

telezettségvállalási előirányzatokban

meghatározva az EU bruttó nemzeti jö-

vedelmének 1,06 százalékát tette ki,

szemben a Bizottság kezdeti javaslatá-

ban szereplő 1,14 százalékkal, a kifizeté-

si előirányzatokban meghatározva pe-

dig nem haladhatta volna meg az Unió

bruttó nemzeti jövedelmének egy szá-

zalékát. A költségvetés kötelezettség-

vállalási előirányzata 2007-ben 119 mil-

liárd euró lett volna, amely hét évvel ké-

sőbb 129 milliárd euróra nőtt volna, je-

lentősen megnyirbálva ezzel a Bizottság

első javaslatát, amely ezeket az összege-

ket 134 milliárd, illetve 159 milliárd

euróban jelölte meg. A luxemburgi el-

nökség utolsó pillanatban tett javasla-
folytatás
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A legpesszimistább forgatókönyvek találgatásainál is rosz-

szabb helyzetbe került az Európai Unió idén nyárra. Az év

elején még nem várt május végi francia és a szinte kiütéssel

felérő holland népszavazási pofont követően az Európai

Tanács június 17–18-i ülésén kudarcba fulladt tárgyalások a

2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetésről

válságba sodorták az integrációt.

Quo Vadis, Európa?
Kifulladóban az integráció motorja

K



tát öt ország nem szavazta meg (Egye-

sült Királyság, Hollandia, Svédország,

Finnország és Spanyolország), két or-

szág pedig tartózkodott (Olaszország és

Dánia) a szavazás során.

THATCHER ÁRNYÉKA?

A megállapodás sikertelenségét elsősor-

ban az Egyesült Királyság és Franciaor-

szág közötti hosszú távú elvi és gazda-

ságpolitikai vita okozta. A francia fél a

vitában a még a nyolcvanas években

Margaret Thatcher által ügyesen kihar-

colt brit visszatérítési mechanizmus

(rebate) reformját követelte. Ezzel

szemben Tony Blair az agrártámogatási

rendszer átalakítását kezdeményezte,

amit a közös mezőgazdasági politika

legnagyobb haszonélvezőjeként Fran-

ciaország nem tudott lenyelni. Jacques

Chirac számára elfogadhatatlan lett

volna a népszavazás után még egy lát-

ványos kudarc, ezért a Blair által java-

solt árukapcsolást kerek-perec elutasí-

totta. A vita másik gyújtópontját a net-

tó befizetők kiadásaik csökkentésére

irányuló törekvései jelentették. Peter

Balkenende holland miniszterelnök a

parlamentjétől olyan mandátumot ka-

pott, hogy csak akkor adhatja áldását a

költségvetésre, amennyiben sikerül el-

érnie, hogy éves szinten 1,5 milliárd

euróval csökkenjenek a holland befize-

tések. Hasonló mandátumok láttán

joggal vetették föl elemzők: néhány or-

szág úgy érkezett a brüsszeli csúcsra,

hogy nem is kívánt megállapodni.

A nettó befizetők számára  befizeté-

sük szempontjából a legkedvezőbb

megoldás tulajdonképpen az lenne, ha

egyáltalán nem születne megállapodás.

Ebben az esetben ugyanis mindaddig,

amíg nem sikerül dűlőre jutni a költség-

vetésről, a 2006. évi előirányzatok to-

vábbgörgetésével határoznák meg,

hogy milyen célokra és mekkora össze-

gek állnak rendelkezésre az éves uniós

büdzsében. Még nem volt olyan rég –

2002 decemberében – amikor a magyar

miniszterelnök nevét adta a csatlakozá-

si tárgyalások lezárásához, elfogadva,

hogy a közvetlen agárkifizetések tekin-

tetében kilenc évig, a kohéziós támoga-

tások esetében pedig két és fél évig –

érdekes módon éppen 2007-től alkal-

maznák az egyenlő elbánást –  Magyar-

ország egyenrangúsága  még elvi szin-

ten sem létezik. Ezt a már most is leke-

zelő helyzetet tartósítja, ha a huszon-

ötöknek nem sikerül nagyon rövid tá-

von dűlőre jutniuk a költségvetésről. A

kudarc legnagyobb vesztesei tehát az új

tagállamok lesznek.

Ennek fényében elkeseredett pró-

bálkozásként tekinthetünk hat új tag-

állam – köztük hazánk – a számukra

nyújtott támogatások csökkentésére

tett „last-minute” felajánlására. Impro-

vizált kelet-európai hozzájárulás volt

ez az „európai politikai teátrum” leg-

utóbbi előadásához, látványos, ámde

hatástalan húzás. A kezdeményezés fo-

gadtatásának tükrében – még csak

nem is tárgyaltak róla a tagállamok,

éppen a három nagy nettó befizető el-

lenállása miatt – egyértelműen láthat-

juk, hogy a számunkra is oly hőn áhí-

tott szolidaritás meglehetősen gyenge

lábakon álló elv marad a jövőben. Per-

sze, lett volna miből engedni, hiszen a

tárgyalóasztalon lévő utolsó javaslat

alapján még mindig mintegy 5000 mil-

liárd forint üthette volna a markunkat

hét év alatt – papíron, a valóságban

ennek persze csak egy része, de az már

csak a hazai felkészültségen múlna,

hogy ebből valójában mennyit len-

nénk képesek felhasználni.

VÉSZHARANG-KONGATÁS

A 2002-es keserű koppenhágai tapasz-

talat és számos későbbi tárgyalás után

– lásd például az egy évvel ezelőtt ta-

núsított kompromisszumkészséget az

Európai Alkotmány kapcsán – újfent

megállapítható: az európai érdekeket

az új tagállamokon kívül már nem so-

kan képviselik, tisztelet a kivételnek. A

tavaly májusi bővítés előtt divat volt

kongatni a vészharangokat, hogy a niz-

zai rendszerben az új tagok miatt meg-

bénul majd az Unió. Aztán kiderült,

hogy az új tagok egyetlen alkalommal

sem voltak kerékkötői a megállapodá-

soknak, és mindig nyitottnak bizonyul-

tak „ésszerű” kompromisszumok meg-

kötésére. Ezt diktálja persze jól felfo-

gott nemzeti érdekük, érdekünk is: a

tagság hőn áhított előnyeit akkor tud-

juk kihasználni, ha az Unió „egyben

marad” és nem alakul át egy olyan kö-

zösséggé, amelynek a céljai már köszö-

nőviszonyban sincsenek azokkal a pri-

oritásokkal, amelyeket az integráció az

elmúlt évtizedekben magáénak vallott. 

Ezért a magyar Európa-politikát –

majd ha egyszer talán lesz ilyen – az

egyenrangú tagállami státuszunk biz-
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ha egyáltalán nem születne

megállapodás
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tosítása mellett felzárkózásunk szolgá-

latába kell állítani. A látványosnak szánt

javaslatokat – mint például Gyurcsány

Ferenc javaslata, hogy az Unió fogadjon

el hároméves átmeneti költségvetést –

jó lenne egy koherens és a célokkal tisz-

tában lévő koncepcióra felépíteni. Köny-

nyű „ellőni a muníciónkat” és nagy ívű

javaslatokat tenni; a tagállamok azon-

ban már túl sokan vannak ahhoz, és mi

meg túl kicsik vagyunk, hogy néhány

hasonlóan rögtönzött és üres javaslat

után is odafigyeljenek ránk. Ha nem vi-

gyázunk arra, hogy milyen tagállamnak

könyvelnek el minket, később már na-

gyon nehéz lesz változtatni az imázson.

KELL A REFORM

Az Európai Alkotmányt már sokan elte-

mették, de ebben az esetben különösen

igaz, hogy az idő sok mindent megold-

hat. A dokumentum azért született,

hogy az Unió a bővítést követően is ha-

tékonyan működhessen, illetve hogy

gazdasági súlyának megfelelő szerepet

játszhasson a nemzetközi politikában. A

reformra tehát az Alkotmány bukása

esetén is egyértelműen szükség van,

többek között pont erre mutattak rá a

sikertelen népszavazások. Nagyon nehéz

elképzelni, hogy milyen más irányban

tudnának elindulni a tagállamok hu-

szonötös körben, mint ahogy azt az el-

múlt három évben tették.

A válság különböző válfajainak jelei és

hatásai rövid távon kevésbé lesznek lát-

ványosak, inkább hosszabb távon és a

mélyebb struktúrák szintjén jelentkez-

hetnek, ezért is kell mély és kiszámítha-

tatlan válságról beszélni. Az Unió jogi és

intézményi értelemben a jelenlegi kere-

tek között működik az Alkotmány nél-

kül is, más kérdés, hogy további bővítés

– Bulgáriát és Romániát leszámítva – in-

tézményi reformok nélkül nem lehetsé-

ges. Erről maga a hatályban lévő Nizzai

Szerződés rendelkezik. Mély politikai

válságról egyelőre talán még nem be-

szélhetünk, egyes szakpolitikai kérdé-

sekben ugyanis sorra születnek a megál-

lapodások,  például a vidékfejlesztési tá-

mogatások átalakításáról szóló reform-

ról. Komoly politikai válságról akkor

szólnánk, ha az Unió tagállamai lassan

felbomlasztanák az Uniót, és egyre keve-

sebb ügyben és kérdésben próbálnának

meg közösen, huszonötös körben dűlő-

re jutni. Ilyen válság lehet a hat alapító

tagállam – Belgium, Franciaország, Hol-

landia, Luxemburg, Németország és

Olaszország – befelé fordulása, a „mag-

Európa” kiépítése, vagy általában az ún.

többsebességes integráció megerősödé-

se. Ez a forgatókönyv nem intézhető el

egy kézlegyintéssel, a jelek már mutat-

koznak. Válságok hosszabb távon első-

sorban az Európába irányuló közvetlen

gazdasági növekedés és külföldi befekte-

tések visszaszorulása miatt jelentkezhet-

nek. Amelyek persze a versenyképesség

további romlását okoznák. 

NEMZETKÖZI KUDARC

A jelenlegi helyzetben a legnagyobb

veszteség a nemzetközi színtéren érte az

Európai Uniót. Jelentősen megingott a

tekintélye és veszélybe került a további

bővítési folyamat is. Törökország és Hor-

vátország számára egyértelműen ked-

vezőtlenek a hatások, de a bolgár és a

román csatlakozás esetében is már in-

kább arról folyik a vita, hogy egy vagy

több éves késedelmet szenved-e a két

ország csatlakozása a tervezett 2007. ja-

nuár 1-jei időponthoz képest, nem pe-

dig arról, hogy a tervezett időben vagy

később válik a két ország az Unió teljes

jogú tagjává. – KÖRÖSFŐI BERTALAN

A magyar Európa-politikát – majd ha egyszer talán lesz 

ilyen – az egyenrangú tagállami státuszunk biztosítása mellett 

felzárkózásunk szolgálatába kell állítani



imnazista koromban egyik

nyáron zsebpénzkiegészítés-

ként komoly szellemi munká-

ra adtam a fejem: egy kisebb forgal-

mú főúton elhaladó motorok, autók

és teherautók számát kellett felje-

gyeznem a különböző napszakokban.

A forgalomszámlálás munkakörülmé-

nyeire nem nagyon lehetett pana-

szom, nagyszüleim háza előtt, egy ár-

nyékos székben húzogattam a strigu-

lákat.

A legtöbb diákmunka feltételei

azonban korántsem ilyen idilliek, a

napi tizenegynéhány órás lán-

gossütéstől a forgalmas csomópon-

tokban történő szórólapozáson ke-

resztül a mezőgazdasági idénymun-

káig sokféle feladatra alkalmaznak di-

ákokat. Ráadásul a munkaadók sok-

szor nem teljesen tisztességes módon

járnak el a diákokkal szemben, beje-

lentés nélkül foglalkoztatják őket,

nem az előre megbeszélt bért fizetik,

vagy legrosszabb esetben nem is fize-

tik ki őket. Ezek a kellemetlenségek jó

eséllyel elkerülhetők, ha valaki diák-

munkára szakosodott szervezeteken

keresztül vállal munkát.

BE A SZERVEZETBE!

Az iskolaszövetkezetek, más szövet-

kezetekhez hasonlóan, tagjaik számá-

ra biztosítanak különféle szolgáltatá-

sokat. A tagság feltétele a legalább 16

(néhol 17, nyáron 15) éves kor, az is-

kolalátogatási igazolással alátámasz-

tott nappali tagozatos jogviszony és

az 500-1000 Ft-ba kerülő szövetkezeti

részjegy megvásárlása (a szövetkezet-

ből való kilépéskor a jegy ára vissza-

jár). A szövetkezeti jeggyel szavazati

jog is jár, a legtöbben azonban nem

élnek ezzel a lehetőséggel (a közgyű-

léseken rendszerint a szavazásra jogo-

sultaknak csak a töredéke vesz részt),

a diákokat csak a munkalehetőségek

érdeklik.

A diákmunkát vállalók számára biz-

tonságot ad, hogy a szövetkezet munka-

szerződést köt velük és így attól

függetlenül megkapják a fizetésüket,

hogy a megbízó teljesít-e az iskolaszövet-

kezet felé vagy sem. A fizetés rendszerint
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Míg a nyár sok helyen uborkaszezonnak, illetve a töme-

ges szabadságolás időszakának számít, addig a diákmun-

kával foglalkozó vállalkozások számára ekkor érkezik el a

főszezon. Középiskolás diákok és főiskolások, egyetemis-

ták tízezrei vállalnak munkát nyáron: valaki csak némi

plusz zsebpénzt szeretne, mások nyaralásuk vagy éppen a

következő szemeszter költségeit teremtik így elő.

„Ahol a munka, becsület dolga”

A dolgozó ifjúság

G

Mezőgazdasági munka, Tolna megyében (Rébusz): 330 Ft/óra

Árufeltöltő, Cegléden (Rébusz): 340-360 Ft/óra

Pénztáros, országszerte (Rébusz): 370 Ft/óra

Vidámparki jegykezelő, Budapesten (Jobland): 370 Ft/óra

Hostess, Zalaegerszegen (MelóDiák): 350–400 Ft/óra

Zsákrakodás, Budapesten (Pensum): 400 Ft/óra

Úszómester, Mogyoródon (Jobland): 430 Ft/óra

Hitelügyintézés, Debrecenben (MŰISZ): 440 Ft/óra

Telemarketing, Budapesten (MŰISZ): 440 Ft/óra

Szakács, Gödöllőn (MelóDiák): 500 Ft/óra

Java fejlesztés, Budapesten (M. Á. SZ. Schönherz): 1300 Ft/óra

Bruttó órabérek
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a munkavégzést követő hónap 15. és 20.

napja között kerül folyósításra, mivel ad-

digra folynak be a megbízási díjak a vál-

lalatoktól (kivétel ez alól a legtöbb nagy,

multinacionális munkaadó, mint példá-

ul a Tesco, ők 30-60 napos határidővel

fizetnek, így az iskolaszövetkezeteknek

előbb kell kifizetniük a diákok bérét,

minthogy az hozzájuk befolyna).

De miért éri meg a vállalatok számá-

ra ez a foglalkoztatási forma? A diákok

nappali tagozatos jogviszonyuk révén

biztosítva vannak, így nem kell utánuk

TB-járulékot fizetni és nyugdíjjárulék

sem terheli a jövedelmüket, csak a sze-

mélyi jövedelemadó és az 1%-os mun-

kavállalói járulék. Rácz Attila, a MŰISZ

Iskolaszövetkezet üzletág-vezetője sze-

rint míg munkaadóként egy cégnek

570 forintjába kerül, hogy alkalmazott-

ja bruttó 400 Ft-os órabért kapjon, ad-

dig az iskolaszövetkezeten keresztül

ugyanez 550 Ft-os vállalkozói díj-

ból megoldható. Vannak olyan

munkakörök, ahol a nagy fluk-

tuáció, illetve az erősen változó

munkaerő-igény (ilyenek például

a gyorséttermek vagy a mezőgaz-

dasági idény-munkák) miatt

vesznek igénybe diákmunkát,

mert így a toborzás, valamint

a szervezeti be- és kiléptetés

nem őket terheli, hanem

a diákokkal szer-

ződő szövetke-

zetet.

ROMLÓ MUNKAMORÁL

Rácz tapasztalatai szerint fo-

lyamatosan romlik a munkát

vállaló diákok megbízhatósá-

ga, rendszeresen előfordul,

hogy nem jelennek meg az el-

vállalt munka helyén, így sok-

szor inkább több embert küldenek

a megrendeltnél, hogy ne legyen

gond, ha valaki közben meggon-

dolná magát. Az iskolaszövet-

kezetek közül azok, akik első-

sorban felsőoktatási hall-

gatókkal dolgoznak, ugyancsak meg-

érezték a diákhitel néhány évvel ez-

előtti elindulását: azt követően évekre

visszaesett a munkára jelentkező főis-

kolások, egyetemisták száma, mostan-

ra azonban már kezd újraéledni a

munkavállalási kedv. Az egyes szak-

mák hallgatói körében is nagy eltéré-

seket találunk: legkevésbé az

orvosok és a jogászok, legin-

kább a bölcsészek kaphatók

diákmunkára.

A diákmunka-piacot szakértők éves

szinten néhánymilliárdosra becsülik,

ebből az elsősorban gyorséttermek és

áruházláncok számára közvetítő Ré-

busz 2.0 több mint egyharmaddal ré-

szesedhet. Rajtuk kívül a MelóDiák-

Universitas, a MindDiák és a Fürge Di-

ák rendelkezik még országos hálózattal.

A legnagyobb piacot természetesen

Budapest jelenti, egyrészt a nagy lélek-

szám, másrészt a sok felsőoktatási in-

tézmény miatt. A MŰISZ saját, 1300 fős

véletlenszerű mintán végzett felmérése

szerint a fővárosban a diákok 40%-a

vállal munkát kisebb-nagyobb rendsze-

rességgel, a havi átlagbérük nem halad-

ta meg a 16 ezer Ft-ot, ami 400 Ft-os

órabérrel számolva 40 munkaórát je-

lent egy hónapban. Ismertségét tekint-

ve a szövetkezetek között első a

MelóDiák-Universitas, amit a MŰISZ, a

Rébusz és a Pensum követ, a prefencia-

vizsgálatok során a MŰISZ és a Pensum

bizonyult a legnépszerűbbnek.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

T é m a

HIRDETÉS

De miért éri meg a vállalatok

számára ez a foglalkoztatási

forma? A diákok nappali

tagozatos jogviszonyuk révén

biztosítva vannak, így nem kell

utánuk TB-járulékot fizetni és

nyugdíjjárulék sem terheli a

jövedelmüket, csak a személyi

jövedelemadó és az 1%-os

munkavállalói járulék



COLDPLAY: X&Y

EMI

Coldplay az az angol együttes,

amely a Beatles után talán a

legnagyobb áttörést érte el

Amerikában is. A britpop sokadik

hullámveréséből egy zseniális album-

mal öt éve kiemelkedett londoni né-

gyes szinte azonnal megasztár státu-

sig vitte, köszönhetően rádiókompa-

tibilis slágereinek – még a körtéri

McDonaldsban is a Yellow folyt

vaníliashake helyett. A két évvel ké-

sőbbi második lemez még megfogott

valamit a debütálás lendületéből, az-

tán érdekes időszak következett. Az

énekes Chris Martin ugyanis a holly-

woodi szupersztár nejének, Gwyneth

Paltrow-nak köszönhetően kétheten-

te fellelhető volt a hazai Story maga-

zinban is – a bulvársajtó figyelme pe-

dig nem használ sem a házasságnak,

sem az együttesnek. Ráadásul a kriti-

kus harmadik lemez következett. Az

X&Y pedig, azon túl, hogy szállít né-

hány kötelező slágert (Speed of

Sound, What If, White Shadows), na-

gyon egyneműnek és fáradtnak tűnik.

Szinte patikamérlegen mérték ki az

ötvenperces zenefolyam emlékezetes

pillanatait – sajnos úgy tűnik, a

Coldplay az Oasis által bejárt (elég

szomorú) úton tett egy lépést. Szó se

róla, ilyen szinten is el lehet lenni akár

egy évtizedig a köztudatban, de öt

évvel ezelőtt a dolog nem így indult.

A másik jelenség, ami ijesztő, hogy

(ezt most a lehető legrosszabb érte-

lemben értem) hangsúlyos U2-

izálódási jelek fedezhetőek fel az al-

bumon. A szórványosan jelentkező

Edge-jellegű gitárjáték (ez még nem

baj!) mellett a borítóban az AI-tól

mindenféle zöldekig szerepelnek a

jogvédő szervezetek – de ez itt nem

tűnik annyira hitelesnek (lásd

Gorillaz-írás), sokkal inkább a Bono-

féle világbéke-szeretetszolgálat maj-

molásának tűnik. Funkciótlanul és

nulla hatékonysággal ráadásul. A

Coldplaynek nagyon el kell gondol-

kodnia azon, hogy mit akar (hallani

arról, hogy a zenekari tagoknak torkig

vannak Chris Martin címlapfotóival –

amiről ő persze nem tehet, de hát ak-

kor is). És ami a legszomorúbb: az

X&Y tükrében már az ezelőtti lemez

hibái, sematikusabb pillanatai is egy-

re szembetűnőek. Szó se róla: magas

színvonalú, az elitkulrúrához tartozó

zeneipari termék született. De na-

gyon jól emlékszem, hogy az Oasis

első „ciki” albumát, a Be Here Now

címűt micsoda, a lényeget mellesleg

megkerülő  sajtóujjongás vette körbe.

És igen, az X&Y az év legjobb húsz

rockalbuma között lesz. De nehéz

lenne megszokni, hogy annyi tisza-

virágéletű kezdés után már ennek az

együttesnek is ez lehet a szint. Jelen

pillanatban csak egyetlen Coldplay-

munka helye és zenetörténeti rangja

megkérdőjelezhetetlen: ez pedig a de-

bütáló Parachutes, 2000-ből.
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Lemezvágó

GORILLAZ: DEMON DAYS

EMI

A Gorillaz nevű fantom/képregény/

poén/ahogytetszik-zenekar mögött

a haladó angol gitárzenében kul-

tikusnak számító Blur együttes fron-

tembere, Damon Albarn áll. Albarn

született slágerszerző – bizonyítják

ezt a Blur tíz évvel ezelőtt még sok-

milliós eladási adatokat generáló

slágertréfái. Viszont (igen, a meg-

jegyzésben van némi epe) a Blur úgy

öt éve művészkedésre adta a fejét, a

frontember pedig ebbe a Gorillaz

nevű formációba menekítette ki a

slágerszerzői hajlamát. A négy évvel

ezelőtti lemez (és főleg a Clint

Eastwood című megasláger) azt

hozta, hogy a Gorillaz-album több

példányban fogyott, mint a Blur

bármelyik lemeze. Világos tehát, kell

a pénz, jöjjön a folytatás. A Demon

Days korántsem annyira sokszínű,

mint az első album, de ez egyáltalán

nem baj. Albarn zenediplomáciai

működésének csúcspontja a DD:

Neneh Cherrytől kezdve a De La

Soul tagjain, a Happy Mondays

énekesén át a Nick Cave-vel és a

Blurrel is dolgozó London

Community gospel kórusig rengeteg

vendégművész szerepel rajta. Itt van

a mostani hetek legnagyobb rádiós

eseménye, a Feel Good Inc., vannak

itt gyerekkórusok, de a fő

csapásirány még mindig az elektro

és a hip-hop. A rapbetétek után

Albarn szomorkás hangon énekli fel

a refrént – szinte minden szám erre

a kaptafára készült, de, mondjuk el

A



SEAL: LIVE IN PARIS (DVD)

Warner

assan másfél évtizede a pályán

lévő londoni soul-pop-rock-

énekes a kilencvenes évek első

felében olyan dalokat ültetett el a világ

zenei köztudatában (Crazy, Killer,

Love’s Divine és a Batman-film betét-

dalaként slágerré vált Kiss From a

Rose), hogy akár vissza is vonulhatott

volna. Főleg hogy azóta, bár a megje-

lent sorlemezek magas színvonalához

nem fért kétség, a slágerek legalábbis

elmaradtak. A nemrég megjelent kon-

cert-dvd egy tavaly nyári párizsi

előadás anyagát rögzíti, puritán,

aligfény-aligeffekt módon. A dvd-n

nincsenek extrák, a koncerten ninc-

senek meglepetés-számok és vendég-

művészek – viszont ez éppen így jó,

hiszen Seal az utolsó mozdulatáig hite-

les, az előadásmódja egyszerű és elra-

gadó, a slágerek megszólalnak, és

egyetlen felvétel sem tűnik tölteléknek.

Valami hasonlót láthatott, aki a tavaszi

pesti koncerten kint volt – legalábbis

minden élménybeszámoló ezekről az

erényekről szólt. Úgyhogy aki nem volt

kint, pótolhatja a dolgot ezzel a dvd-

vel.

EELS: BLINKING LIGHTS AND

OTHER REVELATIONS

Universal

z Eels zenekari agya a nemrég

negyvenes éveibe lépett E

(polg. n. Mark Oliver Everett),

aki nincs túl jó viszonyban az élettel.

Viszontagságos gyerekkor, fiatalkor,

halál halál hátán (utána lehet nézni) –

az E által tíz éve alapított Eels ennek

megfelelően kellőképpen depresszív

rockot (vagy inkább posztrockot) ját-

szik. Valahol Beck zenei munkássága

körül kell keresnünk az Eels definí-

cióját: nem mondom, hogy melyik

volt előbb (lényegében mindegy):

ugyanaz a country-hiphop-pop-rock

a szubsztanciája mindkettőnek. Az

Eels esetében talán a dalok dalsz-

erűségének nagyobb rangja van. Talán

ez a link Tom Waits felé, aki az egyik

legzseniálisabb kortárs dalszerzőként

szimpatizál E működésével. Az eleinte

sikertelen E már az Eels első lemezével

a csúcsra került, noha az 1996-os

Souljacker szakmai és eladási sikerét

többször is sikerült megközelítenie

(pl. Elektro-Shock Blues, 1998). E

szándéka az volt, hogy egyszer és min-

denkorra kiírja magából a személyes

tragédiákat, méghozzá erre a dologra

nem akármit: egy dupla konceptalbu-

mot ígért. Ami most meg is jelent, és

ne várja senki, hogy elemezzük. Az el-

sőtől az utolsó percig gyönyörűséges.

Hogy a rocknak (vagy gitárzenének)

milyen jellege domborodik hol – szint-

úgy lehetetlen, mint ilyen-olyan hatá-

sokat kimutatni benne (talán egy

mégis van: enyhe country-beütés, de

nem jelentős). A Blinking Lights má-

sodik lemeze oldja föl az első lemez

komor tragédia-felsorolását, a 33 fel-

vétel mindegyike hibátlan, szelíd dal,

amelyek előtt értetlenül áll az ember

(ez esetben a recenzens), akinek nyil-

ván többet kéne mondania annál,

hogy csodálatos. Hát nem mond.

– C. B. A.

p u n c s
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megint, ezzel semmi baj sincs.

Vannak azért olyan zenetörténeti

utalások is, amelyeket a Gorillaz

tizenévesekből álló vezértábora mit

sem ért (pl. a Beach Boys-számként

is helytálló Don Get Lost in

Heaven), de ezek csak afféle

nyalánkságok az értők számára,

nem mellesleg rejtett népnevelés. A

népnevelést húzzuk alá: a Gorillaz

ugyanis fontos eszköz is, hogy

Albarn másik hajlamát kiélje: az

énekes ugyanis, kábé a Blur

elborulásával egyidőben feltűnően

sok időt tölt éhező gyerekekkel

Afrikában, csak visszaváltható

üvegű italt vásárol, és krokodilkön-

nyeket ejt a partra került bálnákért.

Viszont mindez – így, hogy a

Gorillaz üzenetében, szövegeiben,

borítóján jelenik meg, egyáltalán

nem kap álszent élt (vö. a Coldplay-

írással). A Gorillaz-ban ez hiteles –

ha a Blur szólna csak erről, akkor az

intellektuális nyavalygásnak tűnne.

A Demon Days trójai ló: Damon

Albarn és vendégművészei tiniknek

csomagolják be tininyelven, tin-

istílusban, korszerűen a Kids with

Guns és az O Green World című

számok elég súlyos üzenetét. Úgy-

hogy részünkről úgy gondoljuk, ez

a hiteles és hatékony prevenció. És

ez a hónap lemeze.           – C. B. A.

L A



p u n c s VII .  ÉVFOLYAM, 7 .  SZÁM, 2005.  JÚLIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

24

UFi: Honnan jött az első Szimpla, a

kávézó ötlete? Szakmabeliek, vagy

másként keveredtek a vendéglátásba?

K. A.: Akad közöttünk, aki hivatását

tekintve vendéglátós, többségünk

azonban bölcsészként végzett, s leg-

feljebb annyi közünk volt az egészhez,

hogy diákmunkában pincérkedtünk

néha. A Szimpla ötletét a Kertész u.

48-ban talált lakatosműhely szülte,

ahol adta magát az eredeti portál és a

100 éves padló.

UFi: Az elmúlt évek lendülete megtör-

ni látszik, már nem nyílnak egyre-

másra az újabb helyek Erzsébetváros-

ban. Milyen jövőt jósol a romkocsmák-

nak?

K. A.: Nem szeretem, amikor a Szimp-

lakertet romkocsmaként emlegetik.

Szerintem sem nem rom, sem nem

kocsma – melyik kocsmában van

kertmozi? A VII. kerület, mint alter-

natív szórakozónegyed talán tavaly

nyáron élte fénykorát, akkor volt a

legnagyobb a választék. Idén már so-

kan nem nyitottak, nem nyithattak ki

és az önkormányzat világossá tette,

hogy a romkocsmának nevezett he-

lyek nem férnek bele az elképzelései-

be. A Szimplakertet is megpróbálták

Az elmúlt években Budapest jellegzetességeivé váltak a romos

épületekben, udvarokban létrejött vendéglátóhelyek. Kiss At-

tilával, a Szimpla-hálózat egyik ötletgazdájával és vezetőjével

többek között a kezdetekről, a vendégekről, a lomtalanítások-

ról és a belvárosi kert-kultúra jövőjéről beszélgettünk.

Sem nem rom, 
sem nem kocsma

Mozigép az internetről, székek a Gerbeaud-ból
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bezáratni, sikertelenül – reméljük,

hogy még sok évig él és virul tovább. 

UFi: A bezárási kísérlet valamennyire

érthető a helyi politikusok részéről, ők

az ott élők érdekeit hivatottak képvi-

selni. Kicsit opportunistább megfogal-

mazásban: míg a felháborodott szom-

szédok helyben szavaznak az önkor-

mányzati választáson, a szórakozóhe-

lyek látogatói általában nem.

K. A.: Mint kiderült, nem igaz az a szte-

reotípia, hogy az itt élők kénytelenek el-

szenvedni „a hegyről ideautózó budai fi-

atalok” zaját. Magunk is meglepődtünk,

hogy a VII. kerületiek közül mennyien

szimpatizálnak velünk. A Kert nyit-

vatartásáért folytatott aláírásgyűjtést

több száz helyi lakos támogatta, csak az

utcából 50-60-an írták alá az íveket.

UFi: Kikből áll a törzsközönség és

mennyire alakult át az évek során? 

K. A.: Eleinte egy jól behatárolható kör

látogatta a Szimplakertet és a hasonló

helyeket: 20 és 30 közötti egyetemista,

illetve frissen végzett bölcsészek. Ma

már nem tudnám egyértelműen körül-

írni a közönséget. A csocsózni járó

gimnazisták ugyanúgy törzsvendégek,

mint a szomszédos irodaházakból

notebookokkal érkező, vezetéknélküli

internetet használó öltönyös üzletem-

berek. Sok a külföldi vendég is, egyrészt

olyanok, akik itt tanulnak, másrészt

sok turista is jön.

UFi: Júniusi programajánlójuk szerint

egyik este Trianon-filmeket vetítettek,

a másikon klezmer-estet tartottak. Mi-

lyen volt a fogadtatás? A hazai közál-

lapotokat ismerve nem tartottak-e at-

tól, hogy ellenérzéseket vált ki, ha egy-

más mellé kerül a két dolog?

K. A.: Mindkét rendezvény jól sike-

rült, nem volt semmiféle probléma

belőle. A művészetnek távol kell áll-

nia a politikától, nem szerencsés, ha

keveredik a kettő. 

UFi: Némi iróniával Szimpla-biroda-

lomként is emlegetik a különféle kávé-

zókat és egyéb intézményeket. Melyik

a legkedvesebb a szívüknek ezek kö-

zül?

K. A.: Ahogy az lenni szokott, mindig

a legújabb helyekkel foglalkozunk

többet, azaz mostanában a Kiskert-

tel és a Puskinnal. A Puskint klasszi-

kus kávéházként szeretnénk működ-

tetni, folyóiratokkal és kulturális

programokkal (egyelőre ez ifj.

Szakcsi Lakatos Béla zongoraestjei-

ben merül ki, de terveink szerint ősz-

től a Kert nyári rendezvényeinek egy

része is ide költözik majd). A Kisker-

tet mediterrán hangulata és nyugi-

sabb légköre miatt szeretjük, a mi

korosztályunknak már néha zavaró a

nyüzsgés.

UFi: Honnan szerzik be a sajátos han-

gulatú bútorokat? Folyamatosan kere-

sik az újabb darabokat vagy legyár-

tatják, ha szükségük van valamire?

K. A.: Régebben lomtalanításokról tu-

catjával szedtük össze őket, ma már

csak néha tudunk így elcsípni egy-egy

darabot, a többi különféle úton-mó-

don kerül hozzánk. A Duplában a

Gerbeaud ‘40-es években leselejtezett

székei vannak, a Puskin klasszikus ká-

véházi asztalait Münchenből hoztuk.

A Szimplakert játékasztalait és a Kis-

kert bútorait rendelésre készítették el

nekünk. A kertmozi vetítőgépét az

interneten találtuk, Németországban

vettük meg használtan, a 40 horgász-

széket a gyártótól vásároltuk – cso-

dálkozott is, nem nagyon szoktak tő-

le 1–2 darabnál többet rendelni.

UFi: Mint mondta, nem szereti a rom-

kocsma elnevezést. Ezt értsük úgy,

hogy azt se bánnák, ha a szomszédos

házakat rendbehoznák és csillogná-

nak-villognának?  

K. A.: Nem, az azért valószínűleg nem

tenne jót a kert hangulatának, az egy

más helyzet, egy másik hely lenne, de

az is érdekes lehetne. 

– BALOGH ÁKOS GERGELY

• 2001 Szimpla (Kertész utca)

• 2002–2003 Szimplakert I.

(Király utca 25.)

• 2003 Dupla Kisvendéglő 

(Kertész utca)

• 2003 Kertmozi (Millenáris Park)

• 2004 Szimplakert II. 

(Kazinczy utca 14.)

• 2004 Kiskert (Hegedű utca)

• 2005 Puskin (Semmelweis utca)

Szimpla
kronológia

Kiss Attila: nem igaz az 

a sztereotípia, hogy az itt élők

kénytelenek elszenvedni 

„a hegyről ideautózó budai 

fiatalok” zaját. Magunk is

meglepődtünk, hogy 

a VII. kerületiek közül mennyien

szimpatizálnak velünk
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z Imázsépítő számára a nyár a

totális imázsháború időszaka.

Autója, napszemüvegei, bicep-

sze vagy formás feneke, trendi ruhái és

egyéb imázskellékei jelentik a nyári

fegyverzetét. A harctéren ezeket mes-

terien, már-már hibátlanul használja.

Ez az a képessége, amiben sokkal jobb-

nak bizonyul nálunk. 

Mert mi letekert ablakkal érkezünk

meg a strand parkolójába, hiszen na-

gyon büszkék vagyunk az új Corsa gyá-

ri hifijére. Szörfdeszka-tartót már sike-

rült beszerezni, ráadásul felszerelni is,

igaz, egyelőre még csak egy matrac

lifeg rajta. Kisebb nehézségek árán, de

sikerül átjutnunk a forgóajtón a felfújt

matrac társaságában. Délben persze

már nincs egy árnyékos hely sem sza-

badon, ám a helyzet annyira azért

mégsem reménytelen, hogy az első ne-

héztüzér felbukkanása miatt egymás

lábára lépjünk a haverunkkal. Szeren-

csére nem látták annyira sokan.

A legjobb helyek foglaltak, mert

stratégiai jelentőségűek. Ezek az

imázsharcosok bázisai. Jellemzően ki-

váló megfigyelési pontok, valamint a

környékről kiváló a rálátás a megfigye-

lési pont tulajdonosára is. A legjobb

szögben esik rá a napfény a méregdrá-

ga napszemüvegre, trendi magazinra,

szálkás vállra.

A fecskét tavaly ősszel sikerült kellő-

en lehetetlen helyre rejteni a gardób-

ban, ezért végre egy márkás szörfnad-

rág lobog rajtunk. A helyzet tehát nem

reménytelen. Mi legyen a következő lé-

pés? Természetesen egy jól kivitelezett

csobbanás a vízbe. Némi hezitálás után

a fejes mellett döntünk, vagyis beál-

dozzuk a sérónkat a pillanatnyi

imázselőnyért. A felszínre érkezés utáni

másodpercek a nadrágunk madzagos

verziója iránti sóvárgással telnek. 

A

Strandfoci és bícsgorillák
„Jajj, úgy élvezem én a strandot”

Rikító napfény, forróság, vízpart, bikini, napolaj, röplabda,

szörf. Tombol a nyár. Az imázsépítés csúcsidőszaka. Csak a

legjobbak tudják győztesen elhagyni a gigantikus csaták

területét, a strandot.
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Ügyesen felmértük, hogy a vízben a

laza lasztizás az egyetlen előnyös tevé-

kenység, ha már idén sem jött össze

párszázezer a használt szörföscuc-

cokra, illetve az imázsépítésre igazán

alkalmas extrém sportoktól ódzko-

dunk. A laza lasztizás viszont ismerke-

désre igen alkalmas, feltéve, ha ártat-

lan arccal tudjuk hihetővé tenni, hogy

csak véletlenül dobtuk méterekkel

messzebb a kis narancssárga labdán-

kat. 

A lazaság a strandon főszabály.

Addig nem követhetünk el végzetes

hibát, amíg ettől nem térünk el. Ha

viszont megszegjük, akkor csapdák

végtelen örvényébe kerülhetünk. A

legnagyobb veszélyt a szárazföldi

strandsportok jelentik. A teljesen re-

ménytelenek nekiállnak pingpongoz-

ni, mi, a kevésbé reménytelenek eset-

leg tollaslabdázunk, vagy – aminek a

legnagyobb az esélye – beállunk fo-

cizni. Ha emellett döntünk, akkor re-

ális esélyünk lesz arra, hogy begyűjt-

sünk néhány brutális sérülést is, mi-

vel a strandfoci kockázati faktorai

igen magasak. 

Ha szerencsénk van, akkor megúsz-

tuk egy térdszalag-húzódással, és még

marad annyi energiánk, hogy leüljünk

egy napozóágyba elgondolkodni az új

taktikán. Ám ekkor már egy újabb

csapda leselkedik ránk, és mi mit sem

sejtve belegyalogolunk. Nem messze

tőlünk egy általunk közepesnél jobb-

nak ítélt csaj birkózik igen feltűnően

fakeretes napozóágyának kinyitásával.

Néhány másodperc múlva saját döb-

benetünkre már ott állunk a problé-

ma mellett. Segíthetek? Jaj, köszi, ha

megtennéd! Hogyne, csak egy pillanat!

És ekkor bekövetkezik az, amelyet leg-

rosszabb rémálmunkban sem gondol-

tunk volna. Most akkor hogy? Vagy

így? Ezt nem hiszem el! Az őrület előt-

ti utolsó pillanatban egy kar átnyúl fe-

lettünk, kiveszi kezünkből az ágyat,

megfordítja, kinyitja, és leteszi a nála

csak aranyos kategóriába sorolt lány

lábához. 

Ha sikerül feldolgoznunk a totális

vereség érzését, akkor figyeljük meg

jobban a strand imázsharcosainak vi-

selkedését. A profiktól tanulni nem

szégyen.                  – BANDI BEACH

émi megfigyelés után a

strandok többségén nagy-

menők mellett számos

egyéb imázs is fellelhető . Ha életko-

ri dimenziók mentén szeleteljük a

strandok képlékeny nyersanyagát,

akkor elsőként a tartós vízi élet-

módra berendezkedett lurkók cso-

portja tűnhet fel. Őket ebihal ko-

rukban még leginkább a víz partján

találjuk meg, amint éppen egy talán

fél liter űrtartalmú vödörrel a ke-

zükben a tó vagy medence teljes

tartalmának kimerésén dolgoznak.

Többségük gyorsan kinövi magát

ebből a korszakából, vagy ha még-

sem, akkor felnőttként folyószabá-

lyozással fog foglalkozni. A követke-

ző nyáron már nem a vízparton, ha-

nem a vízben találjuk őket. Folya-

matosan, reggeltől estig. Úgy tűnik,

hogy el sem hagyják a medencét,

még arra a néhány percre sem. Szü-

leiknek azonban ez nem jelent külö-

nösebb gondot, az viszont már sok-

kal inkább, hogy a nap végén a sok

szétázott kölök közül megismerjék a

sajátjukat. 

Egy részük felnőttkorára sem vál-

tozik meg, mindössze megnő, nem

is akármekkorára. Belőlük lesznek a

bícsgorillák. Jellemző imázskellékük

a fuksz, az ötvenes bicepsz és a

tetkó. A strandon csapatban mo-

zognak, leginkább a csúszda lépcső-

jén felfelé, miközben az élet nagy

kérdéseiről, úgymint alvázszám át-

ütése, pókerautomata javítása és

hasonlók értekeznek. A csúszdán

csak úgy képesek lecsúszni, hogy a

becsapódásukat követő cunami né-

hány méterrel arrébb tolja a lángos-

sütő bódéját. Ezután a strand illeté-

kesei újratöltik a medencét. 

A magának való bícsgorilla ellen-

párja a strandon a jófej apuka. Őt

leginkább a gyerekmedencében ta-

láljuk meg, ott is leginkább a víz

alatt, mert jófej apuka hagyja, hogy

az összes kölök, beleérte a szom-

széd srácok haverjait is a nyakán

lógjanak, vagy a hátán lovagolja-

nak, mit sem törődve oxigénszük-

ségleteivel. Jófej apuka képes száz-

negyvenkettedszer is a válláról el-

dobni az egyre tésztásabbá ázó

rosszcsontjait, miközben viccesen

fogja fel az őt folyamatos vízipisz-

toly-sortűz alatt tartó kölkök mó-

káit. Jófej apukának nem csak a gye-

rekek között van óriási sikere, ha-

nem a parton napozó anyukák kö-

zött is, ám pechjére soha nem tud-

ja elhagyni a medencét. 

Az ő példája is bizonyítja, hogy

mennyi végzetes csapdát rejt a

strandok látszólag jókedvű és fel-

hőtlen világa. Jó, ha ezt szem előtt

tartjuk!

– BANDI BEACH

Szétázott 
kölkök 
és jófej apukák

N

A lazaság a strandon 

főszabály. Addig nem 

követhetünk el végzetes hibát,

amíg ettől nem térünk el



család szekere akkor hagyta el

először az év hosszú hónapjai

alatt jól kitaposott keréknyo-

mot, amikor a gyermekekben tudato-

sult, hogy másnap már nem az óvodá-

ba apával, hanem Balatonra apa nélkül.

A már beszélni tudó fiatalok (kéthar-

mados többséggel) eldöntötték, hogy

az indulás másnap hajnali negyed hat-

kor lesz. Ennek nem tulajdonítottunk

különösebb jelentőséget, mivel az idő

múlása és egyéb absztrakt fogalmak ta-

nulmányozásával eddig nem túl sok

időt töltöttek el. Találomra dobnak be

különböző – korábban már jól beta-

nult – időmegjelöléseket, úgy mint fél

hét, háromnegyed tíz, negyed hat. Ez

utóbbinál a móka kedvéért látványo-

san szörnyülködtünk, ők meg persze

nevettek. 

Az már nem volt olyan mókás, ami-

kor másnap, hajnali fél ötkor tényleg

megjelentek a szobában, hogy ébresz-

tő, keljünk már fel, indulás. Klasszikus

bezsongási tünetek, de láttunk már

ilyent harminc fölötti családapánál is –

így az érkezés lendületével visszatolon-

coltuk őket oda, ahova valók. Mutasd

az autódat és megmondom, ki vagy. Én

momentán nagycsaládos, tisztelettel.

A kezdetek kezdetén persze még me-

rünk nagyot álmodni, kétüléses Mazda

MX, Citroën kacsa nyitható tetővel,

ilyenek, aztán ahogy telt-múlt az idő

egyre inkább találva éreztük magunkat

a békebeli Zerkovitz–Harmath szerző-

páros sorai által: „otthon leszünk, és

nem veszünk kétüléses kisautót”.

Ahogy a gyermek, majd újabb gyere-

kek születtek, Gregor Samsaként úgy

lényegültem át magam is zenebőgető

imázsharcosból szolid teherautósofőr-

ré. Mondjuk a ruhásszekrényként nyit-

ható hátú kisáruszállítót hamar meg

lehet szokni, ám olykor, amikor feltú-

rom a muzsikát a dobozban és kikö-

nyökölök az ablakon, én is érzem, any-

nyira már nem hiteles. Ezért többnyire

nem is decibelekkel szoktuk kitömni a

furgont, hanem a hosszabb nyári tar-

tózkodáshoz nélkülözhetetlen kellé-

kekkel, plusz a gyerekekkel, továbbá a

több köbmétert kitevő nélkülözhető

biszbaszokkal. (Bár ennek mibenlétéről

és szükségességéről még vita van.) Sőt,

jönnek a baráti utalások, figyelj, ha már

arra jártok, ezt még vigyétek le.

Ha a kora hetvenes évek vámosának

obligát kérdésére (mit szállít a csomag-

térben?) tételes választ kéne adnom,

betelne az oldal. Csak az érzékeltetés

kedvéért a teljesség igénye nélkül:

komplett homokozó, kiságy, kettő fel-

nőtt és kettő gyermekkerékpár, etető-

szék, műanyag kismotor, kávéfőző, fú-

rógép, acél toló szorítók, biciklis gye-

rekülések és sisakok, stb. Be fog férni,

mert be kell férnie – így a verdikt. Be-

fért. A hangulat azonban egyre fokozó-

dott. Nem nyílik az egyik tolóajtó, így

apuka kis sámliról hajol a madár-

szarral tarkított tető fölibe, hogy

installálja a bringákat, közben

diszkréten anyázik. Ekkor ül a vo-

lán mögé az idősebb fiú, vígan

villogtatni kezdi az elakadás-

jelzőt. Nyugdíjas házaspár az

erkély fedezékéből figyeli

küzdelmemet, elharapott

jesszusom, illetve fiacskám,

nem fog a sámliról leesni? –

kérdéssel javítva közérzetemet.

Persze nem csak nekem nem si-

kerül elsőre semmi. hat éves fiam

jelzi, hogy szerinte szorul a fék, és hogy

nem tudja ráadni a gyújtást. Karjánál

fogva penderítem ki a vezetőülésből. 

Még élénken emlékszem, amikor

egy-egy hosszabb balatoni kiszállás al-

kalmával kofferokkal nyomultunk a

Déliben,  azért élménynek az sem volt

rossz. Mindezek mellett autózni – bár

nem biztos, hogy jobb –, azért kényel-

mesebb. Ugyan az autóból nekem kell

kitakarítani a kinder tejszelet papírjába

köpött ropi- és kiflimaradékot,  azért

sok előnye van. A gyors, tól-ig közleke-

désért csupán az erős nosztalgiát éb-

resztő, napon szétpuhult vonatkárpit

ragadásról és arról a jellegzetes fémes

ízről kell lemondanunk, melyet a MÁV

immáron huszonakárhány éve stabilan

biztosít. Továbbá, ha nem autóval uta-

zunk, nem kanyarodik Várpalo-

ta után elénk a prériről egy ka-

tonai rendészek által biztosított

páncélozott harci szállító kon-

voj, nem lassul le irgalmatla-

nul a forgalom, nem válik a

következő egy óra témájává

a harcászat, haderő, hadmű-

velet témakör, következés-

képp egy jó ideig nem derült

volna ki gyermekeim előtt,

hogy a bátor és mindenhez

értő apukájuk alkalmatlan-

ság okán nem is volt katona.

– AMBRUS BALÁZS

VII .  ÉVFOLYAM, 7 .  SZÁM, 2005.  JÚLIUS
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Ecseteljük, hogy milyen a szabadság eufóriája? Ecseteljük:

olyan rousseau-i. A gyerekek nyomják, ütik a bejárati ajtót,

jelezve, hogy vakáció, következésképp ki akarnak menni a

szabadba, hogy napi nyolc-tíz órában biciklizzenek, homo-

kozzanak, hadonásszanak fakarddal és gyakorolják a keríté-

sen átmászást. A szabadság eufóriája nagyon komoly, em-

bert próbáló dolog.

A
p u n c s

Földön, vizen, levegőben

Három gyerek, négy kerék
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Waktor Andrea:

„ K e g y e l m e s

Büzérnagy… Én

ábrándozom a

bécsi szép napok-

ról”. Budapesti

Negyed, 2004.

Tél, 435-454. ol-

dal. 

Tulajdonképpen mindent el kell ol-

vasni a Fábri Anna szerkesztette, haj-

danvolt pesti társaséletről szól szám-

ból. Waktor Andrea cikke  a bécsi ma-

gyarok Thallóczy Lajos (pecsétes fe-

rencjóskában mászkáló történész, kö-

zös pénzügyminisztériumi osztályfő-

nök majd boszniai kormányzó, legvé-

gül vasúti baleset áldozata Herceg-

halomnál) körül csoportosuló köréről

szól, a Deli Büzér Klubról. A traungas-

sei házban nem kisebb személyiségek,

mint Szekfű Gyula, Károlyi Árpád vagy

Réthy László (ismertebb nevén Lőwy

Árpád) és még sokan mások jöttek

össze, együtt vacsorálni, kártyázni, ma-

lac képekkel és tárgyakkal díszített

környezetben, disznóvicceket mesélve,

a testi funkciókat bőven tárgyalva és a

helyszínen bemutatva. Hah, boldog

dualizmus. 

Karácsony And-

rás: A konzerva-

tív forradalom

utópiája a két vi-

lágháború közötti

Németországban.

Századvég, 2005.

1. szám., 69-104.

oldal.

A Die Tat és köre, Spengler, Freyer,

Moeller van den Bruck, Jünger: egy ge-

neráció, amely kimászott az első világ-

háború végén a lövészárokból, és vala-

mi radikálisan újat akart.

Antiliberálisat, antimodernistát, anti-

demokratát. S bár forradalmuk elma-

radt, és az utak a nácizmus pártolásá-

tól a Hitlerrel való szembenállásig ter-

jedtek, 1945 után elfelejtették őket, a

hatvanas-hetvenes években divatba

jöttek, s mivel hozzánk minden ké-

sőbb jön: Carl Schmittnek a kilencve-

nes évek második felétől lett bizonyos

kultusza. Többségükben nagy kopo-

nyák voltak, s nyugodjunk meg: a Cae-

sar nem biztos, hogy Führer.

Hatos Pál: A ma-

gyar protestantiz-

mus eszmei fordu-

lata Tisza István-

tól Ravasz László-

ig. Múltunk, 2005.

1. sz.

Hatos az igazi

tudós, az a fajta,

amely mára, a hivatásosok korában ki-

veszett. Van neki rendes állása egy hi-

vatalban és mellette alapos tanulmá-

nyokat ír eszmetörténeti, historiográfi-

ai témákban.  A szerzőre talán Weis Ist-

ván emlékeztet habitusban, hivatalno-

ki nappalok, tudós esték, hatalmas

műveltség és szilárd logikai konstrukci-

ók. Hatos Tisza, Ravasz, Révész Imre és

mások írásainak elemzésével mutatja

be azt az utat, amelynek során a dua-

lista kor kifejezetten liberális teológiája

a kor katolikus stratégiájával sokban

rokon társadalomképben és cselekvési

tervben találta meg feladatát Trianon

után. A számban olvassuk még el Papp

István tanulmányát a Györffy Kollégi-

umba (az ős-NÉKOSZ-ba) jelentkezők

származásáról 1940 és 1943 között.

Némely néven – főként ajánlókon –

meg fogunk lepődni; szélsőjobboldali

képviselők patronálják a későbbi pa-

rasztpárti, kommunista kádereket.

Szép is az.                                 – R. R.  

A komolykodás az élet

megölője. Tőlünk pedig az

ilyesmi távol áll. A magyar

konzervatív tradíciónak

vannak kedves, trágár ha-

gyományai is, amelyekre a

múlt havi folyóirattermés-

ben bukkantunk, sok ki-

művelt és adatgazdag cikk

mellett. Úgyhogy előre

kedves honjaink.

Magyar,
konzervatív,
büzér

HIRDETÉS

Társasélet, eszmei fordulat
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hhez több feltételnek kell egy-

szerre teljesülnie: nyár van, és

semmi baj; beköszöntött a

szünidő, illetve szabadságra mentünk;

és e szabadságot nem a gangon, a kis-

kertben, avagy a magas hegyek között

töltjük el, hanem lemegyünk a tóra. Az

UFi olvasótáborának jelentős részét ki-

tevő polgári ifjúság lehetőségeit figye-

lembe véve ez valószínűleg a Balcsi

lesz. A balatoni embör egyébként ép-

pen nyaranta hagyja el a tó környékét,

így nem zavar sok vizet a vitorlázni vá-

gyók körében, de ez mellékes. Tehát.

Vitorlázni jó. Viszont: ha huszon-

évesként szeretnénk kipróbálni ezt a

sportot, akkor vagy hajóval rendelkező

családba kell születni, vagy be kell

épülni olyan társaságba, ahol már éle-

medettebb, de jobb anyagi körülmé-

nyekkel rendelkező emberekkel talál-

kozhatunk, mert a vitorlázás drága

mulatság. Közép-középosztálytól felfe-

lé engedhető meg az a luxus, hogy ha-

jónk legyen, és helyet béreljünk egy

balatoni kikötőben, ami több százez-

res kiadást jelent egy évben. Tehát te-

gyünk le arról, hogy huszonéves fejjel

saját vitorlásunkkal hasítjuk a vizet, ki-

véve, ha Kókának hívnak minket, és fa-

szagyerekek vagyunk. Egyéb esetben

örüljünk annak, ha bevesznek man-

csaftnak a fedélzetre.

Hogy mi az a mancsaft? Elérkeztünk

a vitorlázás újabb sajátosságához, a vi-

torlás szaknyelvhez, ami majdnem

olyan belterjes, mint a borász-duma.

Időben el kell sajátítani a szakszavakat,

mint például: sekli, alba, grószsott,

foksott. Vagy éppen a dirk, ami nem

egy bajuszos bajor pornószínész, ha-

nem a bumot tartó kötél neve. Ha az

Olvasó nem tanulja meg a szakszava-

kat, úgy járhat, mint e sorok írója: ami-

kor egy vihar miatt felpörögtek az ese-

mények, a kapitány pattogó-váltakozó

parancsszavai úgy összezavarták őt,

hogy időleges bénultság és üveges

szemmel távolba nézés lett úrrá rajta.

Nem könnyű mulatság a hajózás írott

és íratlan szabályainak az elsajátítása.

Maga a vizsga is közelít az autós jogo-

Távolban egy 
fehér vitorla
A Republic címbeli slágere kellemes hangulatot idéz. En-

nél csak az kellemesebb, ha az a vitorla nem a távolban,

hanem a fejünk felett lengedezik, amiből azt a tényt szűr-

hetjük le magunkra nézve: vitorlázni mentünk.

Mi az a mancsaft? • Kis ideig királyok lehetünk

E

Időben el kell sajátítani 

a szakszavakat, mint például:

sekli, alba, grószsott, foksott.

Vagy éppen a dirk, ami nem 

egy bajuszos bajor 

pornószínész, hanem 

a bumot tartó kötél neve
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sítvány megszerzésének nehézségéhez,

de egyszerű a megoldás: le kell tenni a

fenekünket, és tanulni kell.

Nem vitás, a vitorlázás életmód is. A

legkülönfélébb személyiségekkel talál-

kozhatunk, ha egyszer elmerülünk egy

kikötő társadalmi életében. A siófoki

kikötő nagy egyénisége például egy

öreg, ősz szakállú fószer, aki gyönyörű,

kalóz típusú fahajóján tölti a nyarat, és

amikor kedve szottyan, kimegy a nyílt

vízre, hogy a fedélzeten állva a halak-

nak hegedüljön. A kopasz, fukszos vál-

lalkozókkal is találkozhatunk, ők a vi-

torlásnak bejegyzett hajójukról min-

dent leszerelnek, ami a széllel történő

haladáshoz kell, és így motorozzák kör-

be a tavat. Társaságukban csöcsös csa-

jok csevegnek. Kedélyesebb embertí-

pus a pokol angyala, aki a Harleyt leté-

ve vízre száll, vitorlására felhúzza a ha-

lálfejes lobogót. Kendős fejét, ősz arc-

szőrzetét sörben áztatva, vigyorogva

integet minden szembejövőnek, mi-

közben pocakján meg-megáll a korsó.

Ízi rájder, öcsém. És a felső tízezer töké-

letes mintapéldányai is megtalálható-

ak: puccos yachttal, fehér Lacoste ing-

ben, vászonnadrágban, százezres órák-

kal a karukon szelik át a Balatont, ami

pont olyan sótlan, mint ők maguk.

Hogy a vízirendőrök se maradjanak ki a

szórásból: megbízható forrás mesélte,

hogy az alsóörsi kikötőben ebédelve

látta, amint a Siófokról beérkező rend-

őrmotorcsónak közegei barátnőikkel

együtt partra szálltak, és mulattak egy

jót. Munkaidőben, valószínűleg.

De tisztelet azoknak a vitorlázóknak,

akik évtizedek kemény munkája után

ruháztak be vitorlásukra. Megérdemlik

az azzal járó örömöket. Ők normális,

dolgos polgárok, bár a kikötőben ki-

sebbségben vannak.

Az említett feltételek teljesítése

után mi is részesei lehetünk ennek a

díszes társaságnak. Így eljöhet az a

giccsközeli élmény, amikor is az arany-

hídon vitorlázva a lemenő Nap fénye

megcsillan viharvert napszemüvegün-

kön, és a szélbe dőlve titanicosat játsz-

hatunk ellenkező nemű társunkkal.

Pünkösdi királyok lehetünk. Ha csak

egy percre is. Egészségünkre.

– RAJCSÁNYI GELLÉRT
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hasábokon mindig azt keressük-

kutatjuk, mi az, amit megment-

hetünk, mi az, amit magunkkal

vihetünk, mi maradt meg egy valami-

kor volt szebb, értelemmel és romanti-

kával teli világból. S miközben minden-

felé csápoltunk, nem vettük észre azt,

ami kibökte a szemünket.

Általános iskolában az osztálytársak

szocializációjával kapcsolatos élménye-

im egy nulla összegű játékra emlékez-

tettek: sokaknak meghaltak már a nagy-

szüleik, viszont voltak unokatestvéreik.

Három nagyszülőm is volt, viszont

egyetlen unokatestvérem sem. A nagy-

mamák még másik emberfajtához tar-

toznak. 1921, 1922, 1925, 1929: ilyes

időkben születtek, egy világos társadal-

mi normarendszerbe és értékvilágba,

amelynek darabkáit kitörölhetetlenül

magukban hordozzák. Nekik már csak

OTI marad az SZTK, számukra a magyar-

nóta annak a soha vissza nem térő kor-

nak az üzenetét hozza, amelyben sem-

mit nem ért az érzelem, ha nem sírt fel

mellette egy hegedű, brummogott a

bőgő, pilinckézett a cimbalmos. Az ő vi-

láguk egy olyan világ, amelyben soha

senki nem magában áll: a történetek

mindig úgy kezdődnek, hogy „tudod, a

Tibiék fia, aki ott lakott a Jankovácék

mellett és elvette az állomásfőnök lá-

nyát”. Mert senki nem individuum volt,

hanem egy közösség része, és a helyét

azonmód ki kell jelölni a társadalom-

ban, azonosítani, és a kódokat mások-

nak is megadni az azonosításhoz. 

A nagymamák és nagypapák csodá-

latos emberek: néha pityeregve vagy

összeszorított szájjal emlegetik, hogy

micsoda időket éltek meg, és tényleg. Jó

esetben már gyerekkorukban olyan ir-

tózatosan nehéz testi munkát végeztek.

Marokszedés, az például olyan „gyerek-

munka”, mi egy félóra alatt elpusztul-

nánk tőle. Aztán jött a front, hadifog-

ság, a németek, az oroszok, beszolgálta-

tás, téeszesítés, norma, kitelepítés, bör-

tön, és ha mindez kimaradt: csak romok

és a kilátástalan küszködés hosszú éve-

ken át. És mindezek ellenére valami hal-

latlan szívjóság van legtöbbjükben. Néha

döbbenten állunk a tudattól, hogy tulaj-

donképpen miért is kaptuk azt a zse-

bünkbe csúsztatott húszast, mikor már

az előzőt is elfagyiztuk? Miért akarnak

pénzt adni nekünk, amikor nyugdíjuk-

ból mi egy hétig, ha kihúznánk? És egy-

szerűen nincs más, nem lehet más logi-

kus magyarázat, csak az, hogy alapszer-

kezetükben, mélyen jóság, és a szó leg-

bázikusabb bibliai értelmében vett sze-

retet van. Nem azért szeretnek minket,

mert jó a dumánk, nagy a tetkónk, im-

ponáló a tájékozottságunk. Azért szeret-

nek, mert magunk vagyunk nekik, uno-

kák: láttak minket megszületni, eltették

emlékbe a tejfogunkat, az édes szöszi

fürtjeinket, hallottak minket ordítani,

amikor szálkát kellett kiszedni a kezünk-

ből, és látták az ijedtséget az első iskola-

napon. Mi mindig azok maradunk nekik,

kis hülyék, akik alapvetően nem rosszak

és szándékkal nem ártanának senkinek.

Meg kell becsülni a történeteiket

Ibikről és a frontról, az Odesszában be-

szerzett fehér Merciről, mert ha már

nincsenek itt, mert ha utoljára szoron-

gatják a kezünket elkékült kezükkel, ak-

kor ezek a történetek mind meghalnak,

és elszóródnak a vitézségi kisezüstök, az

ipariskolai bál meghívói, soha nem tud-

juk már meg, hogy milyen volt a

Marczell-hullám, vagy az a híres hecc a

Bajai Halászcsárdában hatvankettőben.

Minden történetet meg kell hallgatni

tőlük, akármilyen hosszú, unalmas,

vagy sokszor hallottuk, mert – hacsak

nem írják le őket –, a történetek elvesz-

nek, meghal a múlt. Vitázunk persze so-

kat, hebrencsek vagyunk, tacskók. Poli-

tikai nézeteink sületlenségek. Mert mi

nem láttuk, amit ők láttak, de nekik

mindig igazuk van, egyszerűen azért,

mert nem lehet, hogy ne legyen igazuk.

Az, hogy ennyi minden után itt vannak,

élnek, mi más lehetne, mint valami

magasabbrendű igazság megszentelése?

Ők láttak mindent, amit mi már so-

hasem láthatunk. A legnagyobb butasá-

guk fölér a mi ezer okosságunkkal. És ha

az Úristen elég türelmet ád, egészen ki-

csit mi egy töredékét elcsíphetjük annak

a közösségnek, szeretetnek, jóságnak.

Itt járnak közöttünk, látnak és meg-

értenek. Halkan lépnek, lassan.

És szárnyuk egyre áttetszőbb.   – R. R.

E

A nagyik dicsérete

Az állomásfőnök szomszédja és az OTI • A magyarnóta
értelme

Egy pillanatra mi magunk is behódolunk a sumeristáknak:

figyeljük meg, nem lehet véletlen, hogy a nagyi és az

angyal szó első betűi megegyeznek. 

A nagymamák és nagypapák

csodálatos emberek. 

Alapszerkezetükben, mélyen 

jóság, és a szó 

legbázikusabb bibliai 

értelmében vett szeretet van



edig a két világháború közötti

korszak liberális eszmevilágának

népszerűsítésére 1989 után so-

kat tehettek volna a több magyarorszá-

gi pártban is fontos szerepet betöltő li-

berálisok. Szabó Miklós 1992-ben ezt ír-

ta a korabeli irányzatokról, napilapok-

ról: „A mai liberalizmus hagyományai

mindezek, de nem tekinthetők egyetlen

olyan mostani liberális irányzat elődjé-

nek sem, amelyhez a mai törekvés szer-

ves folyamatossággal csatlakozik.”

„FEHÉR LIBERALIZMUS”

Szabó Miklós nem egy cikkében föltűnik

Rassay Károly neve is. Ha nem értjük fél-

re e passzusokat, a történész-politikus

két lényeges kifogást emelt Rassayval

szemben. Azon politikusok között emlí-

ti, akik „a marginalizálódás határán küsz-

ködtek a parlamentben”, s akik túlságo-

san alkalmazkodtak a Horthy-korszak vi-

szonyaihoz. Láttunk aztán baloldali ér-

telmiségieket legyinteni Rassay nevének

hallatán, mintha ő lett volna az oka an-

nak, hogy a harmincas évek Magyaror-

szágán nem sikerült győzelemre vinni a

szabadságeszméket. Talán az a baj, hogy

Rassay 1919-ben fehér volt – minthogy

azidőtájt  a  „vörös liberalizmus”  még fo-

galmi abszurdumnak minősült a gondol-

kodó emberek számára. Akkoriban in-

kább csak a politikai összefüggések fölis-

merésére képtelen szélsőjobboldal kap-

csolta össze a liberalizmust és a bolseviz-

must – megfeledkezve azokról a liberáli-

sokról, akiket őrizetbe vettek vagy a Du-

nába dobtak a proletárdiktatúra idején. 

Rassay Károly igazi pályája a szélsőbal-

oldali diktatúra idején kezdődött, és a

szélsőjobboldali diktatúra idején zárult

le. Politikájának alaptételét már híres

lapja, az Esti Kurír első, 1923. szeptember

16-án megjelent számának vezércikkéből

megismerhetjük: „Szabadelvűség de-

mokrácia nélkül: zsarnokság, amely nem

a konszolidáció, hanem a forradalom fe-

lé viszi az országot. Demokrácia titkos

szavazás nélkül: megcsúfolása a közvéle-

mény akaratának. Az a diadal, amit ezen

az úton kínálnak a szabadelvű gondolat-

nak, a pusztulás méregpohara.” Ezért

maradt ellenzékben húsz éven át. Pártját

azonban nem korlátozta eleve ellenzéki

szerepre: kormányképes koalíció kialakí-

tására törekedett. Ennyiben „alkalmaz-

kodott” a „Horthy-rezsimhez”: ragaszko-

dott a parlamentáris formákhoz; elutasí-

tott minden forradalmi brutalitást. Cél-

jai közé tartozott annak a magyarországi

közvéleménynek a kialakítása, amely az-

tán alapját képezhette volna a demokra-

tikus, a nyomort megszüntető és a nem-

zeti önállóság védelmében hatékonyan

működő politikának. 

KÖZÉPEN 

„Engem a politikába máról holnapra az

események véletlene sodort. Az első té-

továzó lépések után felismertem és az-

óta minden gyűlöleten keresztül hirde-

tem, hogy külső és belső viszonyaink kö-

zött egyetlen eredményes politika csak a

szabadelvű és demokratikus irányzat le-

het.” Már ellenzékben volt a magyar

nemzetgyűlésben, amikor – 1923-ban –

leírta e sorokat. 1915-től dolgozott az

igazságügy-minisztériumban, ahol is a

proletárdiktatúra alatt a közigazgatási

tisztviselők ellenállását szervezte. A

kommün bukása után az egyik kor-

mánypárt, a Keresztény Nemzeti Egyesü-

lés Pártja tagja, 1920-től nemzetgyűlési

képviselője volt, közben igazságügyi ál-

lamtitkár lett Huszár Károly koncentrá-

ciós kormányában. Határozottan szem-

ben állt az 1918-ban és az 1919-ben ha-

talomra került forradalmi erőkkel, de

eszménye nem a megtorlás volt, hanem

a konszolidáció. Nem tűnt még lehetet-

lennek, hogy visszaállítható a háború

előtti korszakkal való jogfolytonosság ál-

lapota; e kísérleteket nem koronázta si-

ker. A jobbratolódást látva Rassay állam-

titkári posztjáról lemondva vonult ellen-

zékbe és alapította meg a Független Kis-

gazda, Földműves és Polgári Pártot;

utóbb a korszak legfontosabb liberális

szerveződése, a Nemzeti Szabadelvű

Párt – később Polgári Szabadság Párt –

életre hívója és vezetője lett. Bár a kor-

mányokhoz képest egyre baloldalibbnak

minősült, valójában középen maradt.

Erre nem valamely bolsevik forrásban

kell magyarázatot keresnünk. Az

1931–1936-os évekre vonatkozó Magyar

Országgyűlési Almanachban olvasható:

„Hogy Rassay Károly már ekkoriban [az

1920-as évek elején] mit jelentett a ma-

gyar közéletben, amelynek az ellenforra-

dalmi atrocitásoktól való megszabadítá-

sáért annál keményebben küzdött, mi-

nél erősebben tombolt a terror, azt mi

sem világítja meg jobban, mint az, hogy

egyike volt azoknak a politikusoknak,

akiket az Erzsébetvárosi Kör merénylői

áldozatukul szemeltek ki. Csak elkésése

mentette meg a neki szánt gyilkos bom-

bától.”

Támadták őt, mint a „zsidó nagytő-

ke” kreatúráját, érte bírálat azért, mert a

kispolgárság érdekeit védte. Valójában a

gazdaság szabadságáért küzdött – ami

távolról sem azonos „a gyengék kiu-

zsorázásával” – és az államtól független

középrétegekre, részben a parasztságra

p o l g f i l t e r
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Nem nekünk tűnt föl először, hogy az 1919–1944 közötti ma-

gyar szabadelvűségről – L.  Nagy Zsuzsa erről szóló monográ-

fiái dacára – úgyszólván semmi sem él a köztudatban; irány-

zatai, alakjai a ma embere számára gyakorlatilag ismeretlenek. 

Rassay Károly, 1886–1958 

Egy igazi szabadelvű



34

p o l g f i l t e r VII .  ÉVFOLYAM, 7 .  SZÁM, 2005.  JÚLIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

és a munkásokra épített; mindezeket

polgároknak tekintette. Küzdött a jog-

egyenlőségért, a zsidótörvényeket s a

„fajnemesítési tervgazdálkodás”-t er-

kölcsteleneknek és ésszerűtleneknek mi-

nősítette. De soha nem ismerte el, hogy

pártja, amelynek programja az egész tár-

sadalmat kívánta megszólítani, valami-

féle „zsidó érdekekért” dolgozna. Igen

népszerű volt a szegedi tanyavilágban;

választói több ízben is „tanyai kisgazdák,

tisztviselők, iparosok, kereskedők, a tár-

sadalom minden rétegéhez tartozó sze-

gedi polgárok”. A párt fontos bázisra ta-

lált a protestáns értelmiség egy részében

is.  A közhiedelem szerint szá-

raz és hosszadalmas beszéde-

ket tartott a parlamentben.

Valójában briliáns logikával

fölépített, nagy jogi szakérte-

lemről tanúskodó, a tárgyalt

kérdés minden vonatkozásá-

ra kiterjedő, nemegyszer az

ellentáborok figyelmét is le-

kötő megnyilatkozások vol-

tak ezek. Tény viszont, hogy

nem törekedett olcsó siker-

re. Fönnmaradt egyébként

olyan német követségi je-

lentés is, amelyik a magyar

parlament egyik legjobb

szónokaként említi őt.  

ELLENFELEK, SZÖVETSÉGESEK

Ellenzéki politikájának fő színterei: a fő-

város  törvényhatósági bizottsága,

amelyben időnként az elméletileg kor-

mánytámogató, jobboldali erőkkel is

össze tudott fogni a hatalom központo-

sító, autonómiakorlátozó intézkedései

ellen. A nemzetgyűlés, majd az ország-

gyűlés, ahol a mentelmi jog birtokában

még akkor is mindent elmondhatott,

amikor a többi szinten már megszűnt a

szólásszabadság. Az ellenzéki sajtó, főleg

az 1944-es német megszállásig megjele-

nő Esti Kurír, amely a háború alatt is

módot talált arra, hogy minden fontos

külpolitikai információt eljuttasson az

olvasókhoz. Rassay a húszas években a

Bethlen-kormány rendkívüli intézkedé-

sei ellen érvelt és Gömbös fajvédőit bí-

rálta; ekkoriban a különböző ellenzéki

csoportokból, a Vázsonyi Vilmos vezet-

te Nemzeti Demokrata Pártból meg a

Kossuth Pártból és a sajátjából létrejövő

egység megteremtésével kísérletezett.

(Ez az egység egy időre létre is jött – de

már Vázsonyi halála után.) Akkor még

szabad-királyválasztó lévén, szemben

állt a legitimistákkal, olykor a szociálde-

mokratákkal is (de a parlamentben a

szervezett munkások érdekeiért is szót

emelt). A harmincas években, a Göm-

bös-, a Darányi-, majd az Imrédy-kor-

mány idején Bethlen is,

a legitimisták és a szocdemek is a szövet-

ségesei lettek. (Imrédy megbuktatásá-

ban egyébként Rassaynak kulcsszerepe

volt.) Pártjának fő erősségei is legitimis-

ták voltak: Apponyi György és Gratz

Gusztáv. A határpont 1933; Hitler hata-

lomra jutása után a fönti csoportok, sze-

mélyek együtt váltak a diktatúra oppo-

nenseivé s a magyar függetlenség őreivé,

az ellenzéknek pedig változatlanul ő volt

az egyik legfelkészültebb szónoka. A ná-

ci típusú mozgalmakat ő és hívei a bol-

sevizmus új megjelenési formájának tar-

tották, s rendszeresen megnevezték a

szélsőjobboldali mozgalmak azon tagja-

it, akik azelőtt a proletárdiktatúra szol-

gálatában álltak, illetve haszonélvezői

voltak. Ez a korszak a jobboldali politika

korszaka, utalt rá 1939. májusi nagy be-

szédében, de „a jobboldaliak után kö-

vetkeznek a szélsőjobboldaliak, ezekre

még rálicitálnak a még szélsőbb jobbol-

daliak. Az egész választási agitációban

egy kétségbe nem vonható igazság van: a

föld kerek. Vigyázzanak, ha valaki mindig

csak jobbra megy, a végén balra kerül”. 

Rassay a második világháború alatt –

elvei fönntartása és képviselete mellett –

méltányolta Teleki Pál és Kállay Miklós a

függetlenség megőrzését célzó külpoliti-

káját és azt, hogy megfékezték a  nyilaso-

kat. 1943-ban ahhoz a Bethlen István ve-

zette polgári blokkhoz tartozott, amelyik

Kállayval együttműködve a

háborúból való kilépést ké-

szítette volna elő. A néme-

tek – akik parlamenti bi-

zottsági beszédeit is ismer-

ték –, természetesen az el-

sők között tartóztatták le a

megszállás után. Fogságának

legnagyobb részét ő is a

mauthauseni lágernek ab-

ban a részében töltötte, ahol

együvé kerültek a prominens

németellenes magyar politi-

kusok. 

Kiszabadulása után nem

akart fogságából tőkét ková-

csolni – és nyilván nem is tu-

dott volna. Többen agitálták, hogy újra

lépjen föl politikusként, de ő jó érzékkel

nem tartotta alkalmasnak az időt a szer-

vezkedésre. Sejthette, hogy hamarosan a

kipécézett ellenségek közé tartozik

majd. Talán e tartózkodás eredménye

volt, hogy 1951-ben csak kitelepítették

– Füzesgyarmatra, mint volt kizsákmá-

nyolót –, s hogy 1953-ban visszatérhe-

tett, ha nem is Budapestre, legalább

Pécelre. Az ottani temetőben nyugszik.

Cikkei, beszédei a lapokban és a Képvise-

lőházi Naplóban szunnyadnak, szégye-

nére azoknak a nemzedékeknek, ame-

lyek a demokratikus kereteket 1989

után kialakították. 

– FILEP TAMÁS GUSZTÁV



p o l g f i l t e r

legdöntőbb változás azonban

az, hogy immár nem tanonci

minőségben veszünk részt a

család életének harcos mindennapjai-

ban, hanem egy-egy részfeladatban al-

vállalkozóként is megbízást kapunk,

cselekedjünk legjobb belátásunk sze-

rint, de legyen, álljon, érjen ide, legyen

befedve, lebontva, eladva. Egy ilyen

szép feladat tenderét nyertük el éppen

most is. A komposztáló nagyon fontos

építmény. Kertünkben állt már azelőtt,

hogy a Védegylet létrejött volna, de

soha nem sikerült elkapnunk azt a pil-

lanatot, amikor a dinnyehéjakból és a

kávézaccból éppen komposzt lett. A

cél az Abszolút Elrohadhatatlan Kom-

posztáló megalkotása. A biokultúra

Los Alamosában ezúttal segítséget is

kapunk: Béla szomszéd valójában nem

is szomszéd, kettővel arrébb lakik, de

van neki stílfűrésze, ezért a fővállalko-

zó (édesapánk) meghívásos pályázat

alapján mellénk rendelte Bélát. Kap-

tunk nukleáris csapás ellen is védő zöld

olajfestéket, ott van az a sok jó kis

deszka hátul a kertben, na abból kéne

egy harmadik generációs készséget

fabrikálni. Olyat, amit nem kell jövőre

kidobni. Szolid felvetésünkre, miszerint

a közeli barkácsáruházban úgyszólván

bagóért lehet – nyilván ukrán gyerek-

munkások által előszerelt – kész kom-

posztálót kapni, apánk gyanakodva

néz ránk, édesanyánk pedig ártatlanul

megjegyzi: „De hát ott van az a sok jó

kis deszka.”

Meleg van, haladunk. Béla nyiszál,

mi festünk. 

„Most egy sört kiharcol nekünk a

szakszervezet” – vetjük fel viccesen a

munkálatok negyedik órájában. Béla

szeme erre felcsillan, de egyelőre kivár.

A doboz fele után nekünk szegzi: mit

tudhatunk mi a szakszervezetekről?

Mire ez a gúnyos hang? Vagy komolyan

gondoljuk? Béla húsos volt, és váratla-

nul a múltba mélyed. Amikor majális

volt, és nyaralhattunk és Mikulás-ün-

nepély a gyerekeknek, emlékszünk-e,

hogy egyszer még minket is elvitt. „És

még?” – húzzuk bele egyre jobban a

csapdába. Béla gondolkodik: „Könyvju-

talom, kirándulás. Ma meg semmi

sincs. Gyár se, privatizálták, aztán be-

csukták” – zárja rövidre a beszélgetést.

Az utóbbival nem vitatkozhatunk,

azok szikár tények, és a Népszavában

még képregény is volt akkoriban. Szen-

dén rácsodálkozunk a felsorolásra

ugyanakkor, mi azt hittük, hogy a szak-

szervezetek főhivatása az érdekvéde-

lem, nem az, hogy természetellenes fú-

zióra kényszerítsék a Líra és Lant

Könyváruházat, a Hungarhotelst és a

Norbi-titkot. Személyes ellenszenveink

kiélésére is alkalmat találunk: a magyar

szakszervezeti mozgalomnak döntő fe-

lelőssége van abban, hogy ötven feletti

hazai férfiak körében még mindig vál-

lalható a Borisz Jelcin–Michal Kovac-

Rudolf Schuster–Sándor László-

Paszternák László vonalon hasító, po-

mádés-zsíros, téeszelnök-séró. Mielőtt

Béla személyeskedéssel vádolhatna

bennünket, felvetjük, miféle magából

kifordult szakszervezet az, amelyik el-

lenzi a minimálbér emelését. Kit képvi-

sel ma a vasas- vagy a bányász-szak-

szervezet? Mennyivel vannak többen a

szerepjátékosoknál? Sötét tekintet a

válasz. 

Magunkról megfeledkezve folytat-

juk. Egy negyvenöt előtti szakszerveze-

ti még bőven kapott verést a csend-

őröktől, kirúgták, megalázták, és volt

miért harcolnia. És ezek? Maximum a

cégbírósággal kell küzdeniük, amikor

apportálják a sztrájktanyát valamelyik

káeftéjükbe. Hol van itt bármiféle koc-

kázat, konfrontáció, érdekvédelem? Ha

egy jó ügyért (dolgozói érdekvédelem)

sokan hivatásszerűen és sok pénzért

dolgoznak, abból előbb-utóbb csibész-

ség lesz. Kevesen vannak a főállású vér-

adók is, és ők biztosan nem üldögélnek

milliárdos vagyonon. És szakszerveze-

teink nem sokat érnek akkor, ha az álla-

mi szférán kívül kell megvédeni valamit.

Az Érdekegyeztető Tanácsnak nevezett

Szabó-családban legfeljebb a verejtéke-

ző munkaügyi államtitkárokat kell meg-

szorongatniuk, nem a Teszkót. És ugyan

már, miféle munkavállalókat képvisel-

nek? Ki a retek adott arra nekik megbí-

zást? Talán még emlékszünk, hogy ez a

csapat még demokratikus körülmények

között is el tudott csapni egy rakás

pénzt, 1993 és 1998 között, a tb-önkor-

mányzatokban. Tudjuk, vannak rend-

szerváltó szakszervezetek is, de kettőnél

többet élő ember nem tud felsorolni kö-

zülük, mert láthatatlanok. Javaslat: elza-

varni az MSZOSZ-t a vérbe, és most

negyven évig rendes társadalmi munká-

ban végezhetik a dolgukat. Utána jöjje-

nek vissza. Akkor beszélünk.

„Dolgozzunk” – veti fel Béla, villám-

ló tekintettel. Felberreg a Stihl.

– TVISZT OLIVÉR 

A fölnőtté válásnak csalhatatlan jelei vannak. Az ember

fia elkezd respektálni bizonyos társadalmi konvenciókat,

megtanul normálisan nyakkendőt kötni, megszereti a

resztelt májat, rászokik arra, hogy iratait (az összeset, tb-

kártyát is) a farzsebében hordja, és nőízlése Shirleen

Spiteri (Texas, különösen a Southside c. album) felől elto-

lódik Muráti Lili irányába. 

Oli bácsi megmongya a frankót

A szakszervezetekről

A
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2004-es év nem Demszky éve

volt. A bulvársajtó egész nyáron

a horvátországi villájától volt

hangos, majd  jöttek a vagyonbevallás-

ban nem szereplő lovak és az egészet

megkoronázta, hogy meg kellett válnia

európai képviselői mandátumától is, hisz

egy jogszabály nem tette lehetővé a két

funkció együttes betöltését. A főpolgár-

mester nem bízott hát semmit a vélet-

lenre. Biztos, ami biztos, elindította

2006-os kampányát. Soha nem látott út-

felújítási program vette kezdetét. A szep-

temberi iskolakezdésre az 1045 kilométe-

res főútvonal szakasz 8 százalékának a

megújítását ígérik. Jellemző, hogy a ko-

rábbi években arra hivatkoztak a város-

vezetők, hogy azért nem tudnak 2-3 szá-

zaléknyi útnál többet felújítani, mert en-

nél többet nem bírna el a város közleke-

dése. A Fővárosi Közgyűlés június végén

elfogadta a Podmaniczky-programot,

mely a főváros középtávú fejlesztési

programját tartalmazza, természetesen

tele ígéretekkel. Őszintén feltehető a kér-

dés, hogy Demszky miért várt tizenöt

évet egy ilyen program kidolgozására, il-

letve, hogy mi a frász történt az elmúlt

tizenöt évben? Persze a válasz is egyszerű,

eddig világvárost építettünk. Érdekesség-

ként említhető, hogy csak 2003-ban fo-

gadta el Budapest városfejlesztési kon-

cepcióját a közgyűlés. 1990 és 2003 kö-

zött tehát koncepció nélkül épült (zül-

lött) a főváros. Nagy ívű tervek szerepel-

nek a 2010-es Európa kulturális fővárosa

pályázatban is: „pozitív és negatív struk-

túrák” a Dunán,  kávézók a folyó medré-

ben  és feszített víztükrű medence a Ci-

tadellán. Hasonló futurisztikus tervek

láttak napvilágot a 2012-es labdarúgóeb-

pályázat kapcsán: M02 megépítése.

Csöndben teszem hozzá, hogy az elmúlt

tíz évben egy kilométernyi M0 sem

épült. A kilencvenes évek elején épült 35

kilométer pedig még mindig csak az M1-

est köti össze az M5-össel. A sort hosszan

lehetne sorolni, hisz a tettek embere már

tervezi az 5-ös metrót (természetesen a

4-es metrót sem kezdték még el építeni).

Jelképes és talán mindent megmagyaráz

az a tény is, Budapest a nyár elején barát-

sági és együttműködési szerződést kö-

tött Pristina városával.                    –H. S.
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Vizitelő
ükunoka

z országos sajtó folyamatos

szemmel tartása mellett Ci-

cusunk nem feledkezik meg a

helyi médiáról sem, alig titkolt kéjjel

olvassa a testületi ülésekről és közmeg-

hallgatásokról szóló, izgalmasabbnál

izgalmasabb beszámolókat. Az önkor-

mányzati lapok esetében a helyi pol-

gármester arcátlan mértékű sztárolása

úgymond magától értetődik, így ez

önmagában édeskevés díjunk kiér-

demléséhez. A Budapest V. kerületé-

ben megjelenő, Belváros-Lipótváros cí-

mű kiadvány kollektívája a kötelező

gyakorlaton kívül tetszetős önálló mu-

tatványával érdemelte ki júliusi Cicu-

sunk bizalmát (szívesen érdemesítet-

tük volna a riport szerzőjét is, de az

iromány sajnos aláírás nélkül került

közlésre). 

A Miniszteri magánvizit főhőse az

oktatási miniszter, akit az újságíró

Szemere Bertalan ükunokájaként em-

leget – ezek után mondja valaki azt,

hogy a baloldalon nincs tekintély-tisz-

telet és dinasztiák iránti sóvárgás. Ma-

gyar Bálint magánvizitet kér az ükapjá-

ról elnevezett intézménybe, mert a hi-

vatalos programokon nem ismerheti

meg eléggé. „Enyhe meglepetésre” kí-

séret nélkül érkezik, de a látogatás ma-

gánjellegét némiképp kikezdi az arról

készült, jól sikerült sajtófotó, no meg

maga az újsághír is. „Mintha otthon

lenne, a tanáriban levetette, vállfára

akasztotta és szekrénybe tette a zakó-

ját, röviden összefoglalta családfáját,

majd bőven kifejtette az első és a má-

sodik NAT előnyeit és hátrányait.” Mi-

niszteri hitelességét erősíti, hogy gya-

korló apaként is találkozik az iskola-

rendszerrel, így a fekete-fehér cserregő

nádiposzáta és a gomba spóratartó le-

mezei okozta frusztrációt is átérzi. Bú-

csúzóul Göncz Árpád írásos értesítőjé-

re és saját tizenegy intőjére hivatkozva

nyugtatja meg a pedagógusokat: azért

a magyar oktatásügy alapvetően rend-

ben van. Cicus egyetért és dorombol.   

–TURUL

Doromboló
cicus-díj

A

Demszky Gábor szemmel lát-

hatóan elindította a választá-

si kampányt. Útfelújítások,

Podmaniczky-program,

2010-es kulturális fővárosi

pályázat, 2012-es labdarúgó-

eb-kandidálás és a sort hosz-

szan lehetne folytatni a

hangzatos ígérethalmazból.

Demszky
nyara, lója



z ÉS-ként ismert hetilapot nem szokás jobboldali

körökben kézbe venni. Mostanság tele van

Vásárhelyi Mária magánügyeivel, három kolumnás

peranyag-ismertetésekkel, valami Rajnai úr hivatalos papír-

jainak másolatával, valamint Kovács Zoltán középső cso-

portos szinten ironizáló észrevételével, mely szerint az

alázatos egyházi atya nem azonos a gyalázatos fegyházi

gatyával. Szóval mostanság tele van…

Mindezekkel együtt hiba nem olvasni a lapot. Mert a

napi kötelező csuklóztatások mellett olyan kiváló munkák

is be becsúsznak, mint Csikós Attila Visz a vonat című tár-

cája. Az írás vitathatatlan erénye, ahogyan egy teljességgel

banális valóságtöredéket sikerül a realista ábrázolás

eszközeivel olvasmányos szobatörténetté formálnia, végén

pedig a történelmi kontextusba helyezve egy szomorkás

pillanatfelvétellel lezárnia a történetet. Cs., a zongorahan-

goló házhoz jön, hogy az 1914-ben épített hangszert rend-

behozza. Cs. személye magában hordozza az alapvetően

melósként ismert archetípus legfőbb ismérvét; másfelől

pedig a zene nagyszerűségét felismerni képes érzékeny

alkotót. Személyének e kettős játéka különös feszültséget

teremt. A zongora nagyszerűsége által kirajzolódik

szemünk előtt a 30-as, 40-es évek szalonja, szélén az acél-

húrozatú, szarvasbőr kalapácsokkal vont hangszerrel. A

nagypolgári család leszármazottja, Z., nem érti, hogyan

kerülhetett az aprócska játék a húrok közé. 

Snitt. Az eddig lineáris cselekményt megtörve a szerző

visszarepít a negyvenes évek közepére, végére. A helyszín

ugyanaz. A pontos hely és dátum homályba vész, csak a

kisgyerek a biztos pont, aki kezében szorongatva kis

favonatát, kapaszkodik a zongorába. Nem akarja elhagyni

a családi hajlékot, nem érti a felnőttek riadt unszolását.

Pedig menekülni kell. Holokauszt vagy kitelepítés;

Magyarország vagy Németország? – nincs fogódzó, és pont

ettől válik saját családi történetünkké. Csak a kis Stefán

van, akinek apró ujjacskáit anyja óvatos határozottsággal

lefejti a zongora széléről. Menni kell! A favonat ekkor esik

a húrok közé. A családi legendáriumok mindegyike tarto-

gat egy-egy titkot, néhány háborúban megperzselődött

történetet. Az ÉS pedig szerzőket, akik érzik a történelem

illatát és hitelt érdemlően tolmácsolják számunkra azt, ami

a mienk.                                                                 – A. B.

Nesze, mondta felemelve a tárgyat. Ez volt

benne. Famozdony, mondta Z. Az, egye-

zett bele a zongorahangoló. (Csikós Attila,

Élet és Irodalom, június 24.)

p o l g f i l t e r
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A
rdekes jelenség figyelhető meg manapság a balliberális

médiagépezet működésében. Úgy tűnik, a baloldal veze-

tő sajtóorgánumai mindent megtesznek az SZDSZ tisz-

tára mosásáért és a koalíciós partner renoméjának legalább

részbeni helyreállításáért a baloldali választók előtt. E koránt-

sem egyszerű projektben pedig még az olyan elkötelezett szoci-

alista pártlapnak tartott termékek is jeleskednek, mint a Nép-

szava vagy a 168 „exkluzív interjú Jacques Chirac-kal” Óra. 

Utóbbi legfrissebb számában éppen Mester Ákos főszer-

kesztő nehezményez egy, a Demokratában megjelent, Berecz

Jánossal készült interjút, melyben a Népszabadság egykori fő-

szerkesztője, az MSZMP KB volt titkára az MSZP-t annak

SZDSZ-nek a pórázán látja, amely ezen kívül a nemzeti mini-

mum megteremtésének is legnagyobb akadálya, és így tovább.

Mester Ákosnak ez már sok, és erkölcsi alapon kezdi kárhoztat-

ni a nagykoalíció ötletével is eljátszadozó, egykori „ideológiai és

agitációs főparancsnokot”. Ami rendben is volna, ha egyébként

nem lenne mindenki tisztában Mester Ákos főszerkesztő köz-

életi erkölcsiségével (különös tekintettel a címlapokra, lásd

Megyesi Gusztáv: „Mester Ákos egy fasz” – Élet és Irodalom). 

A Demokrata „igen udvarias” hangvételű Berecz-interjúja

egyébiránt céljaiban alig különbözik a Mester Ákos dörgedel-

meitől alig néhány oldallal arrébb olvasható Katona Kálmán-

interjútól. Az is udvarias, enyhén alákérdezős, célja pedig egy-

értelműen a Fidesz legyalázása. Ilyen szempontból a Demok-

rata is, a 168 Óra is harci gépezet, kiéhezett piranjaként veti rá

magát minden kövér zsákmányra, láthatólag az illető interjú-

alany-előéletétől függetlenül. Persze, csak ha olyat mond, ami

nekik tetszik.

A lényeg: Mester Ákosnak ennek fényében nem sok erkölcsi

alapja marad Bereczet vagy a Demokratát bírálni, az pedig a

fentebb vázoltak alapján teljességgel érthetővé válik, hogy mi-

ért vizionálja máris az egykori főkomcsit a Fidesz Nemzeti Kon-

zultációs Testületébe… igaz, mi is csak remélhetjük, hogy a

gyűjtőpártosdit nem viszi majd túlzásba a magyar jobboldal

egyetlen komolyan vehető ereje.                                      – R. T.

„(…) a bolsevik módszereket csak korlátozot-

tan alkalmazó Fideszben valóban nélkülöz-

hetetlen lesz olyasvalaki, aki pontosan tudja,

miként működik a központi akarat, hogyan

kell szolgálni a vezért, milyen szisztémával kell

irányítani (nem, nem a panelprolikat) a »ha-

ladó értelmiséget«” (Mester Ákos: Egy kép

Berecz Jánosról, 168 Óra, 2005. június 23.)

Mérték adó

É

Tolatás a famozdonnyal
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sziget, bár területe Budapest

kétharmad részét sem éri el, el-

ső pillantásra nagyobbnak tű-

nik, mint amekkora valójában. Földjén

kopár és sziklás vidékek váltakoznak a

rendkívül zsúfolt városi részekkel, ame-

lyek Máltát Európa legsűrűbben lakott

országává teszik. És ha már a legeknél

tartunk: Málta mindmáig a földkerekség

legtöbbet bombázott területe, nem is

véletlen a máltai lobogó sarkában feltű-

nő György-kereszt, melyet VI. György ki-

rály 1942-ben adományozott Málta né-

pének a háborúban való hősies helytál-

lásáért. 

A johannita lovagok Rodosz szigetéről

való elűzetésük után, a XVI. század első

felében telepedtek meg a szigeten, amely

előttük is igen sokat látott: jártak ott már

föníciaiak, karthágóiak, görög, bizánci,

arab és normann hódítók is. A lovagok

felépítették Vallettát és nem mellesleg év-

tizedeken keresztül Európa akkori legmo-

dernebb kórházát üzemeltették. Az utó-

kornak emlékül hagyták még a lenyűgöző

St. John’s katedrálist is, melyben

Caravaggio híres festménye csodálható

meg (a művész a fáma szerint annak ide-

jén nem csak lefestette a lovagrend gene-

rálisát, hanem egyúttal annak fiúszerető-

jét is elcsábította, minek következtében

aztán menekülnie kellett a szigetről…).

Figyelmes hazánkfia egyébként érdekes

dolgokra is akadhat a székesegyházban: e

sorok írója például meglepve vette észre,

hogy egy egykor Magyarországon

követeskedő lovag sírkövén álldogál…

A helybéliek rendkívül kedves embe-

rek, akik leginkább furcsa, olaszos-ara-

bosan hangzó saját nyelvükön kommu-

nikálnak, de a brit domíniumi múlt ha-

tására angolul, az olasz média befolyása

miatt pedig olaszul is ért a bennszülöt-

tek többsége. Ultraliberális pártoknak

nem sok esélye lenne Máltán, ugyanis a

négyszázezer polgár kb. 99.9%-a hívő ró-

mai katolikus, a válás és az abortusz

nem megengedett az országban.

A sziget infrastruktúrája egy az egyben

a turisztikai szektor alázatos kiszolgálásá-

ra rendezkedett be, az állandóan jelen le-

vő mintegy másfél millió (főleg brit és né-

met) turista nélkül a máltai gazdaság úgy

omlana össze, mint az ÁVÓ ’56 októberé-

ben. De egyelőre nem omlik, mert Málta

ma is szépen profitál a kövér, gazdag an-

gol nyugdíjasokból, akik legfőképpen az

angolénál összehasonlíthatatlanul jobb

klíma miatt utaznak a szigetre. Hazánkfia

pedig akármi kedvéért odautazhat, egyet

kivéve: az olasz szőlőből amerikai hordók-

ban készült „máltai” borok fogyasztása

magyar ember számára gasztronómialag

ellenjavallt.

Máltán a buszok is mókásak, mind-

egyik máshogy néz ki, és jellemzően ze-

nélve közlekednek, nyitott ajtóval… A

hetvenes évek néha keményen balos kor-

mányai alatt pedig idilli kapcsolat alakul-

hatott ki a baráti Csehszlovákiával, leg-

alábbis a jobbkormányos 120-as Skodák

átlagon felüli előfordulási arányából erre

lehet következtetni. Az pedig még móká-

sabb, hogy a máltaiak a jobbára mérföl-

des beosztású kilométerórákkal szerelt

jobbkormányos járgányok mellett csak

azért is a metrikus rendszert használják…

Akit nem zavar egynémely hagyo-

mányosnak tekinthető mediterrán al-

lűr (például a kelet-európai munkamo-

rált képviselő bunkó vendégmunkás

pincérnők, az ihatatlan csapvíz, koszos

utcák vagy hogy az éttermi vécében ki

van írva: mossunk kezet), az bátran

vágjon bele egy máltai útba, nem fogja

megbánni.                                  – R. T. 

Lovagok, mókás buszok

• Aki teheti, látogasson el a kiseb-

bik szigetre, Gozora, állítólag ez a

szebb és történelmi emlékekben is

igen gazdag. Na és persze Szent

Pál apostol is itt szenvedett hajó-

törést Kr. u. 60 körül.

• Feltétlenül megnézendő Mdina,

Málta régi fővárosa, amelyben állí-

tólag élnek még az egykori nor-

mann hódítók leszármazottai. 

• Mdina közelében (bár a „közelé-

ben” szónak nem sok értelme van

egy olyan helyen, ahol 40 kilomé-

ter a legnagyobb távolság) találha-

tó a Hagar Qim nevű, mintegy öt-

ezer éves templomkomplexum,

megtekintése prehisztorikus ér-

deklődésű egyéneknek kötelező! 

Helyek

Ha egy elbűvölően vendégsze-

rető mediterrán szigetet tá-

madna kedvünk megismerni,

vagy szeretnénk a Stone-

henge-nél is régebbi, több

ezer éves romok között bók-

lászni, esetleg szívesen meg-

néznénk már egy jobbkormá-

nyos régi Skodát, nincs más

hátra, mint felülni a repülőre

és kishazánk immár egyre

több polgárához hasonlóan

Málta felé venni az irányt.

Málta
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